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The Evolution of Economies 

Primary Asset 
Agrarian Industrial Technological 
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Intellectual Property = Intangible Asset 

Monetary Asset Tangible Asset Intangible Asset 



ความหมายของทรพัยส์นิทางปัญญา 
ทรพัยส์นิทางปัญญา (Intellectual Property, IP):  

ผลงานอนัเกดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย ์
ในรูปแบบตา่งๆ  
• เป็นทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไม่ได ้(intangible asset) 

คุม้ครองโดย              การจดทะเบยีนเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่สทิธคิุม้ครองตามกฎหมาย 

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, 
literary and artistic works, and symbols, names, images, and 

designs used in commerce. 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) 

 

 



Classification of IPs 
Industrial Property  

(ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม) 
• Inventions (Patents), Trademarks, 

Industrial Designs, and 
Geographic indications  
 

Copyright  

(ลิขสิทธิ)์ 
• Literary and artistic works such as 

novels, poems and plays, films, 
musical works, artistic works such as 
drawings, paintings, photographs 
and sculptures, and architectural 
designs.  

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 



ประเภทของทรพัยส์นิทาง
ปัญญา สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย

การค้า 
ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ 
 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย 

ต้องยื่นขอรับการ
คุ้มครอง 

ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอรับการ
คุ้มครอง(จดแจ้ง) 

ต้องยื่นขอรับการ
คุ้มครอง 

ไม่จ าเป็นต้องยื่น
ขอรับการคุ้มครอง 

ต้องยื่นขอรับการ
คุ้มครอง 

 

จดแจ้ง 
 

อายุการคุ้มครอง 
20/10 ปี 

อายุการคุ้มครอง ตลอดอายุ
ของผู้สร้างสรรค ์+ 50 ปีนับ
จากที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต 

ต่ออายุได้ทุกๆ  
10 ปี 

ตราบเท่าที่ยังคงเป็น
ความลับอยู ่

ตลอดไป (หากไม่
ถูกระงับการใช้

งาน) 

ตลอดไป 

คุ้มครองการ
ประดิษฐ์ 

(ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี 
และการใช้งาน) 

คุ้มครองผลงาน วรรณกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ 

นาฏกรรม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

คุ้มครอง 
สัญลักษณ์ 

เครื่องหมาย สี กลุ่ม
ของสี ตัวอักษร 

คุ้มครองข้อมูล 
ความลับทางการค้า 
เช่น สูตรการผลิต 
ฐานข้อมูลลูกค้า 

คุ้มครองผลผลิตที่
มีความเกี่ยวโยง
กับลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ 

องค์ความรู้ของ
กลุ่มบุคคล
ท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้าน  



Country Score Globally Regionally 

NEW ZEALAND 8.2 3 of 129 1 of 20 

SINGAPORE 8.1 5 of 129 2 of 20 

JAPAN 8.0 8 of 129 3 of 20 

AUSTRALIA 7.7 12 of 129 4 of 20 

HONG KONG 7.6 16 of 129 5 of 20 

TAIWAN 6.9 24 of 129 6 of 20 

MALAYSIA 6.6 28 of 129 7 of 20 

KOREA 5.9 38 of 129 8 of 20 

CHINA 5.4 53 of 129 9 of 20 

INDIA 5.2 62 of 129 10 of 20 

PHILIPPINES 5.1 65 of 129 11 of 20 

THAILAND 4.9 69 of 129 12 of 20 

INDONESIA 4.9 70 of 129 13 of 20 

SRI LANKA 4.8 73 of 129 14 of 20 

VIET NAM 4.5 85 of 129 15 of 20 

KAZAKHSTAN 4.5 86 of 129 16 of 20 

NEPAL 4.2 100 of 129 17 of 20 

PAKISTAN 3.6 118 of 129 18 of 20 

BANGLADESH 2.6 128 of 129 19 of 20 

MYANMAR 2.5 129 of 129 20 of 20 

http://internationalpropertyrightsindex.org/ 

Ranks Country Rating 

1 FINLAND 8.3 

2 NORWAY 8.2 

3 NEW ZEALAND 8.2 

4 LUXEMBOURG 8.1 

5 SINGAPORE 8.1 

6 SWITZERLAND 8.1 

7 SWEDEN 8.0 

8 JAPAN 8.0 

9 CANADA 7.9 

10 NETHERLANDS 7.9 

Thailand’s Performance Overview 

Source: World Economic Forum 

World 
IPR Index 

http://internationalpropertyrightsindex.org/countries?f=country&o=asc&r=AO
http://internationalpropertyrightsindex.org/countries?f=ipri&o=asc&r=AO
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http://internationalpropertyrightsindex.org/country?c=NEPAL
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http://internationalpropertyrightsindex.org/country?c=MYANMAR


การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในหน่วยงานวิจัย 
(IP Management in Research Organization 

กฎหมายและกฎระเบียบ 
• กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

• พรบ. สิทธิบัตร  
• พรบ. ลิขสิทธิ์  
• พรบ. เครื่องหมายการค้า 
• พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช 

• กฎหมายธุรกิจ  
• ระเบียบ กอช. 

• การเข้าถึงและการแบ่งบันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
• สัญญารับทุนวิจัย 
• ระเบียบหน่วยงาน 

ลักษณะของงานวิจัย 
• Sponsored/Contract research 
• Collaborative research 
• Regular research 
• Student research/Thesis 



Financial  
&  

Other resources 

Knowledge 
& 

Innovation 

R&D 

Research Commercialization 

University, Public Research Inst. 
Private Sector (Startup, SMEs, MNCs) 

Entrepreneurs 
Private Sector 

Business Incubator 
TLO 

Licensing, Startup 

Evaluation & Valuation 

Blue Sky Research 
Basic Research 

Problem Solving Research 
Applied Research 

Translational Research 
Market Driven Research 



วงจรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
นักวิจัย  

นักประดิษฐ ์

ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ ์

สิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (IPR) รายได้ 

• ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

• ศักยภาพในการขอรับความคุ้มครอง 
      เช่น Patentability 
• แนวทางและกลยุทธ์ในการขอรับการ

คุ้มครอง (Filing Strategy) 

• ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 

• IP Audit and IP Portfolio 
Management 
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Startup/Spinoff In-wall 

Out-wall 

Tech Transfer 

Licensing 

Exclusive 

Sole-right 

Non-exclusive 

รูปแบบของการน าผลงานวิจัยออกสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ 



สิ่งที่ควรรู้ในการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานวิจัย 
และทรัพย์สินทางปัญญา 
• ความเป็นเจ้าของ  (แหล่งทุน หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สิทธิร่วมกัน) 

• Ownership vs. Inventorship 
• สิทธิในการบริหารจัดการ และ ความพร้อมในการบริหารจัดการ 
• ลักษณะ/รูปแบบ สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

• Technology Readiness Level (TRL) 
• Proof of concept, Proof of Value 

• การมีส่วนร่วมของนักวิจัยและสิ่งที่นักวิจัยมุ่งหวังหรือต้องการ 
• นโยบายและระเบียบ (ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน)์ ของหน่วยงาน 
• การประเมินมูลค่า 
• การเจรจาต่อรอง 
• การอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ 



การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงการสร้างสรรค์ 
(Creation) 

• การท าแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) 
• ก าหนดทิศทางและขอบเขตการวิจัย ป้องกันการละเมิดสิทธิบัตร 

• การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการสร้างสรรค์ (IP Clearance, Freedom to operate) 
• ตรวจสอบว่าโครงการวิจัยที่จะด าเนินการนั้น ผลงานวิจัยที่ได้มาจะน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ โดยการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 

• สัญญาเพื่อการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
• สัญญาสนับสนุนการวิจัย (in-house research agreement) 
• สัญญารับจ้างวิจัย (contract research agreement) 

• สัญญาร่วมวิจัย (collaborative research agreement) 

• มาตรการในการเก็บรักษาความลับ (confidential or non-disclosure measure 

• การบันทึกผลงานวิจัย (Laboratory notebook) :Good laboratory practice 



การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
 (Utilization) 
• การจัดท ารายการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Portfolio) 

• การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) 

• การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) 
• การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP valuation) 

• การเจรจาต่อรอง (negotiation) 

• การอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ(Licensing) 
• Exclusive 
• Sole right 
• Non exclusive 



Basic Terminology for Technology Commercialization 
• Technology Readiness Level 

• Prototype 

• รูปแบบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
• Non-exclusive: grant the same or similar technology to anyone else 
• Exclusive: only one licensee (even the owner cannot use the same technology)  
• Sole right: (similar to exclusive except the owner retain the right to use the technology 

himself or herself) 
• Grant-back clauses, license provision (in research contract)  

• Benefits (Financial & Non-financial) 
• Licensing fee & Payments 

• Disclosure fee 
• Up front fee 
• Royalty fee 

• Running royalty 
• Minimum royalty 

• Responsibility & Liability 



การเฝ้าระวังและบังคับใช้สิทธิ  
(Monitoring and Enforcement) 

•การรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP Maintenance) 
• การต่ออายุการขึ้นทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

•การเฝ้าระวังและการบังคับใช้สิทธ ิ(IP Monitoring and 
enforcement) 
• การละเมิดสิทธ ิ
 



การคุ้มครองพันธุ์พืช 
Plant Variety Protection 



พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช (พ.ศ.2542) 
• ดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร 

• พันธุ์พืชใหม ่

• พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

• พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า 

• ต้องยื่นค าขอจดทะเบียน (กรณีพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น) 

• อายุการคุ้มครอง 
• 12 ปีส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์หลงัจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ไม่เกิน 2 ปี 
• 17 ปีส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์หลงัจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์เกิน 2 ปี 
• 27 ปี ส าหรับพืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลติตามลักษณะประจ าพันธุ์หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์เกิน 2 ปี 



พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
มาตรา 3 

"พืช" หมายความว่า  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเหด็และสาหร่าย
แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น 

"พันธุ์พืช" หมายความว่า  กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ าเสมอ คงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอืน่ในพืช
ชนิดเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุใ์ห้ได้กลุ่มของพืชที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

"พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความว่า  พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชมุชนใดชุมชนหนึ่ง
ภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุพ์ืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุพ์ืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญตันิี้ 

"พันธุ์พืชป่า" หมายความว่า  พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยูใ่นประเทศตามสภาพธรรมชาติและยัง
มิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 

"พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความว่า  พันธุ์พืชที่ก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยูใ่นประเทศ
ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุพ์ืช
ใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า 

คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• คณะเกษตร (ศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ขยายพันธุ์พืช 

หรือปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืช หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พืช) 

• คณะวิทยาศาสตร์ (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดย
ใช้พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในการวิจัย) 

• คณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะเทคโนโลยี (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช) 

• คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผน
ไทย (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือ การประยุกต์ใช้
พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในทางการแพทย์และสุขภาพ) 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ใน
การผลิตที่มีพืชเป็นวัตถุดิบ) 

• ฯลฯ                                               

*ใน พรบ.ฯ ไม่ได้มีการนิยามความหมายของค าว่า “ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง วิจัย” ไว ้



พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

มาตรา 52  (การเข้าถึงเพื่อประโยชน์ทางการค้า) 
  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์
ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และท าข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์โดยให้น าเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 



มาตรา 52 การเข้าถึงเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
• ผู้เก็บ จัดหา หรือ รวบรวม 

• พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว 
"พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความว่า  พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

"พันธุ์พืชป่า" หมายความว่า  พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 

"พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความว่า  พันธุ์พืชที่ก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
และให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม ่พันธุ์พชืพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า 

• เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษาทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการค้า 



มาตรา 52 การเข้าถึงเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
• ต้อง 

• ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่
• ท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน ์
• น าเงินรายได้ตามข้อตกลงฯ ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

• กฎกระทรวง 
• ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมเอกสาร 
• พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจเอกสารเบื้องต้น 
• กรณีที่เอกสารครบ ด าเนินการส่งต่อให้คณะท างาน จ านวน 3-5 คน เพื่อพิจารณา 
• คณะท างานแจ้งผลการพิจารณาให้ผูม้ีอ านาจสั่ง 

• ในกรณีที่ไม่อนุญาต พนักงานฯจะแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ขอฯ 
• ในกรณีที่อนุญาต พนักงานจะแจง้ค าสั่งให้ผูข้อฯ มาท าข้อตกลงและรับหนังสอือนุญาต 



ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
    (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช 

    (2) จ านวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุ์พืชที่ต้องการ 

     (3) ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต 

     (4) การก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน 

              การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่ ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง 

     (5) การก าหนดจ านวน อัตรา และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลง 

              แบ่งปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง 

      (6) อายุของข้อตกลง 

      (7) การยกเลิกข้อตกลง 

      (8) การก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาท 

      (9) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

รายละเอียดจากข้อเสนอโครงการวิจัย 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 



บทลงโทษ (ม.66) 

• ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 
400,000 บาท  (ต่อโครงการ?) 



พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

•มาตรา 53  ผู้ใดท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช
ดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



ระเบียบฯ ตามมาตรา 53 
• ผู้ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย แจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสารต่อกรมวิชาการเกษตร (ด้วยตนเอง/
ทางไปรษณีย์) 
• ท าตามแบบ 
• ถ้าศึกษา ทดลองหรือวิจัยแทนหน่วยงาน ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
• ถ้าหนังสือแจ้งและเอกสารครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งการรับทราบ 
• ถ้าหนังสือแจ้งหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้แจ้ง (เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง) 



ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 

• ข้อเสนอแนวปฏิบัติ 
• นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการมายังหน่วยงานที่ก ากับดูแลงานวิจัย  โดยมีแบบฟอร์ม (checklist) ให้
นักวิจัยระบุว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องเป็นทรัพยากรประเภทใด 
พืช สัตว์ หรือ จุลินทรีย ์และถ้าเกี่ยวข้องกับพืชแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือไม่ เพื่อพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการแจ้งตามมาตรา 52 หรือ 53 

• หน่วยงานที่ก ากับดูแลงานวิจัยรวบรวมรายชื่อโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังกองคุ้มครอง
พันธุ์พืช (กรณีแจ้งตาม ม.53) 

• หน่วยงานที่ก ากับดูแลงานวิจัยแจ้งไปยังกองคุ้มครองพันธุ์พืชและส าเนาข้อเสนอโครงการส่งหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเตรียมจัดท าข้อตกลงแบ่งบันผลประโยชน์กับกองคุ้มครองพันธุ์พืช (กรณีแจ้งตาม 
ม.52) 

• ระเบียบ กอช. ก็จะด าเนินการในลักษณะเดียวกัน 



แนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นักวิจัย 

ข้อเสนอโครงการวิจัย 

แบบฟอร์ม  

Checklist 

พืช  

สัตว/์จุลินทรีย ์

แบบฟอร์ม checklist ใช้ทรัพยากรชีวภาพ 
(พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ในการวิจัยหรือไม่ 

ไม่ใช้ 
ด าเนินการตามปกติ 

ใช้ 
ไม่ใช้เชิงพาณิชย ์แจ้งตามมาตรา 53  ใช้เชิงพาณิชย ์ แจ้งตามมาตรา 52  

ระเบียบ กอช. ระเบียบของหน่วยงาน 
     -มหาวิทยาลัย 
     -คณะ/หน่วยงาน 

ท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ฯ 

ผ่านมหาวิทยาลัย 

ไม่ผ่านมหาวิทยาลัย 
แหล่งทุน ? 

Focal point 



Checklist 

1. โครงการวิจัยนี้ใช้ทรัพยากรชีวภาพในการวิจัยหรือไม่              ไม่ใช้               ใช้ (กรุณาตอบค าถามข้อ 2) 
2. ทรัพยากรชีวภาพที่ท่านใช้ในการวิจัยนี้คือ (ระบุได้มากกว่า 1)           สัตว์                จุลินทรีย ์  หรือ          พืช   
      (ในกรณีที่ใช้พืชกรุณาตอบค าถามข้อ 3)        
3. โครงการวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยห์รือไม่                 ใช่                   ไม่ใช่ 
4. กรุณาระบุแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพในโครงการวิจัยนี้ 
        แยกหรือเก็บเองจากแหล่งธรรมชาติ (ระบุสถานที)่............................. 
        ซื้อมาจากแหลง่จ าหน่าย (โปรดระบ)ุ................................................ 
        ได้มาจาก culture collection หรือ แหล่งจัดเก็บ (โปรดระบ)ุ............................................. 
         

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้น้ีเป็นความจริงทุกประการ   ลงชื่อ.........................................................................  วันท่ี.................................................................. 

แจ้งตาม ม.52 แจ้งตาม ม.53 


