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ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยเพื่อให้
การดําเนิน งานในเรื่องการรักษาสิท ธิในทรัพ ย์สิน ทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อัน เกิดจาก
ผลงานวิจัย ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) (ง) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร
ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ค ณะกรรมการแต่งตั้งซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่กํากับดูแลการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา” หมายความว่า ผลงานอัน เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ข องมนุษย์
ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า
สิ่งบ่ งชี้ท างภูมิศ าสตร์ การคุ้ มครองพัน ธุ์ พืช การคุ้มครองแบบผั งภูมิ ข องวงจรรวม การคุ้มครอง
และส่ งเสริ มภูมิปั ญ ญาไทยและการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่ก ฎหมายบัญ ญั ติ และรวมถึง องค์ค วามรู้
วิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
“ทุนวิจัย” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่สํานักงานให้การสนับสนุน หรือที่ร่ว มกับผู้อื่น
ให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุนเพื่อดําเนินโครงการวิจัย
“ผลประโยชน์” หมายความว่า ค่าตอบแทน สิทธิ และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งเกิดจากการ
นําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
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“ผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่เป็น
นิติบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีส่ว นร่ว มในการให้ทุน วิจัย ในการสร้างสรรค์ท รัพ ย์สิน
ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุน หรือทรัพย์สินอื่นที่สามารถประเมินมูลค่าได้
“ผู้รับทุน” หมายความว่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน บุคคล หรือนิติบุคคล ที่เกี่ยวกับการเกษตร
“นักวิจัย” หมายความว่า ผู้ที่ดําเนินการหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
พัฒนา ออกแบบ ประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสัญญาโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานและผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
“หน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้เดิม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายในผลงานวิ จั ย
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่นํามาใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน ในการวิจัยพัฒนาต่อยอดของโครงการวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
หรือออกคําสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
การคุ้มครอง
ข้อ ๖ ผลงานวิจัยของผู้รับทุนรายใดยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้
นักวิจัยมีชื่อปรากฏในฐานะผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากําหนด
ข้อ ๗ การรั ก ษาสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการจั ด สรรผลประโยชน์ อั น เกิ ด จาก
ผลงานวิจัยตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๘ ให้สํานักงานเป็นผู้ยื่นคําขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับทุนเป็นผู้ดําเนินการ หรือว่าจ้างบุคคลอื่น
เป็นผู้ดําเนินการแทนได้
ข้อ ๙ ให้สํานักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับการดําเนินการ
ขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนีย มต่าง ๆ ในการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญ ญา ตลอดอายุความคุ้มครองในทรัพ ย์สิน
ทางปัญญานั้น ๆ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานและหน่วยงานที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันมีหน้าที่ปกป้อง
และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน
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หมวด ๒
สิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการ
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงาน ผู้ร่ว มสนับสนุน ทุน วิจัย (ถ้ามี) และผู้รับทุนเป็น เจ้าของกรรมสิท ธิ์
ในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๒ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้สํานักงานมีอํานาจดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว
ทั้งนี้สาํ นักงานอาจมอบหมายให้ผู้รับทุน หรือผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้
ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาตามวรรคแรกมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สํานักงานอาจจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินการแทนได้
ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของร่วมหลายฝ่าย สํานักงานอาจแต่งตั้งคณะทํางานร่วม
เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้
หมวด ๓
การจัดสรรผลประโยชน์
ข้อ ๑๓ ให้ สํ า นั ก งานเป็ น ผู้ จั ด สรรผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาตามที่ กํ า หนด
ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๔ ผลประโยชน์ที่เกิด ขึ้นเป็น ตัว เงิน จากทรัพย์สิน ทางปัญ ญา ให้หักค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการให้แก่สํานักงานในอัตราร้อยละ ๑๕ ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละงวด ก่อนที่จะมี
การจัดสรรผลประโยชน์ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ในการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๔ แล้ว
หากไม่มีการตกลงไว้เป็น อย่างอื่นให้หักค่าเปิดเผยเทคโนโลยีให้แก่นักวิจัย วงเงินไม่เกิน สองแสนบาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้บริการคําปรึกษาทางวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หากมีเงินเหลือจากการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคแรก ให้จัดสรรแก่สํานักงาน ผู้ร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัย (ถ้ามี) หน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้เดิม (ถ้ามี) และผู้รับทุน ดังนี้
(๑) กรณีสํานักงานเป็นผู้ให้ทุนฝ่ายเดียว ให้จัดสรรให้แก่สํานักงานและผู้รับทุนในสัดส่วนเท่ากัน
(๒) กรณีสํานักงานและผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเป็นผู้ให้ทุน ให้จัดสรรให้แก่ผู้ให้ทุนและผู้รับทุน
ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยในส่วนผู้ให้ทุนให้จัดสรรตามที่ตกลงกันระหว่างสํานักงานและผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
(๓) กรณีสํานักงานเป็นผู้ให้ทุนฝ่ายเดียวแก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้นิติบุคคลนั้น
ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์เป็นรายแรก แต่หากนิติบุคคลนั้นต้องการใช้สิทธิเพียงรายเดียว ให้มีการตกลง
เรื่องผลประโยชน์ร่วมกับสํานักงานก่อน
ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) หากมีหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีการตกลงเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เป็นรายกรณี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๖ การจั ด สรรผลประโยชน์ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนการใช้ สิ ท ธิ ร ายปี
หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้จัดสรรตามข้อ ๑๕ วรรคสองและวรรคสาม แล้วแต่กรณี
เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๗ กรณีมีการตกลงไว้เป็น อย่างอื่น ตามความในหมวดนี้ ให้สํานักงานทําความตกลง
ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะกรรมการอนุมัติโครงการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ในโครงการวิจัยที่ได้ดําเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่
ระเบีย บนี้ มีผลใช้ บัง คับ ให้ดํ าเนิน การตามสั ญ ญานั้น ต่อ ไปจนเสร็ จสิ้ น และมิ ให้ ถือ ว่าเป็น การขั ด
หรือแย้งกับระเบียบนี้
สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน วิจัย แล้ว หรือที่อยู่ร ะหว่างดําเนิน งานวิจัย
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ สํานักงานอาจดําเนินการเจรจากับโครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อตกลงให้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยเป็นไปตามระเบียบนี้ได้ตาม
ความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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