
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ให้แกน่ักวิจัย 

และการน ารายไดไ้ปใช้ส าหรับการวิจัยและสร้างนวตักรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้แก่นักวิจัย  และให้ผู้รับทุนที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาน ารายได้
ไปใช้ส าหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  และวรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้แก่ให้นักวิจัย  และการน ารายได้ไปใช้ส าหรับการวิจัย
และสร้างนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้รับทุนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องจัดให้มีระเบยีบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยในกรณีที่มีรายได้จากการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  และให้ผู้รับทุนจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์นั้น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยจะต้องระบุหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้ที่น ามาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย  ซึ่งอาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียม
ให้กับหน่วยงานภายในของผู้รับทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมนั้น 

(๒) จ านวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย 
(๓) รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้ 
(๔) สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงาน 

ให้แก่ผู้รับทุน 
ในกรณีที่ผู้รับทุนตามวรรคหนึ่ง  มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

การจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยซึ่งมีสาระส าคัญตามวรรคสองครบถ้วนใช้บังคับอยู่แล้ว  ให้ใช้บังคับ
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปได้ 

ในกรณีที่ผู้รับทุนตามวรรคหนึ่งยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย  หรือมีใช้บังคับอยู่แล้วแต่มีสาระส าคัญตามวรรคสองไม่ครบถ้วน   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ให้ผู้รับทุนออกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว  แล้วแต่กรณี  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้รับทุนตามวรรคหนึ่ง  มอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันค านวณ
เป็นเงินได้  ผู้รับทุนต้องก าหนดให้นติิบคุคลดงักล่าวจัดสรรรายได้ใหแ้ก่นกัวจิัยตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไข
ที่ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งด้วย 

ให้ผู้รับทุนตามวรรคหนึ่ง  น าส่งระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ 
ให้แก่นักวิจัยให้  สกสว.  ทราบ  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๔ ก่อนท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมกับผู้ให้ทุน  ให้ผู้รับทุนซึ่งเป็น
หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ในกรณีที่มีรายได้จากการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  และให้
ผู้รับทุนเสนอสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนเพ่ือประกอบการท าสัญญาให้ทุน  และเมื่อมีรายได้
จากการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แล้ว  ให้ผู้รับทุนจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น   

สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัยตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
และอย่างน้อยต้องระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายได้ที่น ามาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย 
(๒) จ านวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย 
(๓) รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้ 
(๔) สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่

ผู้รับทุน 
ให้แนบสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีนักวิจัยหลายคน  แต่นักวิจัยเพียงบางคนประสงค์จะเป็นเจ้าของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงกับนักวิจัยอื่น  เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ในกรณีที่มีรายได้จากการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  และให้เสนอสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวไปพร้อมกับการแจ้ง
ความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย  และเมื่อมีรายได้จากการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แล้ว  ให้นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดสรร
รายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
และนักวิจัยอื่นตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร  และอย่างน้อยต้องระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้ที่น ามาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย 
(๒) จ านวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น 
(๓) รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้ 
ให้ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยในการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรร

รายได้ระหว่างนักวิจัยตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่นักวิจัยอื่นซึ่งมิได้ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีหลายคน   

สัญญาหรือข้อตกลงตามข้อนี้ต้องท ากับนักวิจัยอื่นทุกคน  แต่ในกรณีที่นักวิจัยอื่นบางคนติดต่อไม่ได้
หรือไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง  ให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นที่ไม่อาจท าสัญญากับนักวิจัยอื่นนั้นได้ 

ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญตั ิ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ผู้ให้ทุนที่มีรายได้จากการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด าเนินการตามข้อ  ๓  ด้วยโดยอนุโลม  และให้ผู้ให้ทุนจัดสรร
รายได้ให้แก่นักวิจัยตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์นั้น 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีรายได้จากการน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและของเอกชน  หลังจากที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นหักส่วนรายได้ที่จัดสรรให้แก่นักวิจัยแล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนน ารายได้
ส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งไปใช้ส าหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  ก่อนที่จะน ารายได้ดังกล่าวส่งเป็นรายได้
ของสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน  โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการน ารายได้ดังกล่าว 
ไปใช้ส าหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน  เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้ทุนหรือผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมาย 

การน าเงินไปใช้ส าหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึง  กา รให้เงิน
สนับสนุนทุนวิจัย  การใช้เงินเป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  การให้เงินอุดหนุนแก่นิติบุคคล  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และการใช้เงินเพ่ือจัดฝึกอบรม  
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

ศาสตราจารยก์ิตติคุณสุทธิพร  จติตม์ิตรภาพ 
ประธานกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕


