
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ว่าดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชนแ์ก่นกัวิจัยที่ด าเนินการอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ 

ต่อการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยทีี่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์   
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มาตรา  ๑๙  
วรรคสอง  ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ด าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมไปพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิน่  เพ่ือจูงใจให้มีการท าวิจัยดังกลา่ว
เพิ่มขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ด าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เทคโนโลยีที่เหมาะสม”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

ทั้งนี้  ซึ่งเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหรือพื้นที่  และมีราคาพอสมควรที่เข้าถึงได้ 
“การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์  การจัดท าบริการ  การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต   
การจัดโครงสร้างองค์กร  การบริหารจัดการ  หรือการด าเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์  
หรือการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือต่อยอดผลงานนัน้  และใหห้มายความรวมถึงการจ าหนา่ยจ่ายโอนผลงานวจิัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ 
ตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้ด้วย 

“ผลงาน”  หมายความว่า  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน 

การใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ด าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อ ๔ นักวิจัยซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ผลงานที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหา  
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  หรือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนหรือพ้ืนที่  หรือประโยชน์อื่น  อาจยื่นค าขอรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ผลงานนั้น 
ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ นักวิจัยผู้ยื่นค าขอตามข้อ  ๔  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย  หรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ประจ าในประเทศไทย 
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ผลงานซึ่งเกิดขึ้นจากทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ในกรณีนักวิจัยซึ่งสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ผลงานผู้ใดมิได้รบัทุนสนับสนนุการวจิัยและนวตักรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  แต่ประสงค์จะได้รับ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้  นักวิจัยผู้นั้นอาจยื่นค าขอรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ตามข้อ  ๔  ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ ให้นักวิจัยยื่นค าขอต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดและเอกสาร
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดผลงาน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่านักวิจัยเป็นผู้ประดิษฐ์หรือ  
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวจิัยและนวตักรรม  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเปน็ผู้รว่มประดิษฐห์รอืผู้ร่วมสรา้งสรรค์  
ให้ระบุชื่อของบุคคลนั้นด้วย 

(๒) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัยเป็นผู้สร้างสรรค์
หรือผู้ประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอด  เพ่ือแก้ไขปัญหา  พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน   
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนหรือพ้ืนที่แห่งหนึ่งแห่งใด  
หรือประโยชน์อื่น  โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รายละเอียดและระยะเวลาด าเนินการ 
 (ข) กลุ่มประชาชน  ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย  โดยระบุจ านวนโดยประมาณของผู้ได้รับประโยชน์ 
 (ค) ประโยชน์ที่ประชาชน  ชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมายได้รับหรือจะได้รับจากการด าเนินการ 
 (ง) ค ารับรองจากผู้ได้รับประโยชน์  หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งน าผลงานดังกลา่ว

ไปใช้ประโยชน์ 
 (จ) ในกรณีที่นักวิจัยเป็นผู้ร่วมด าเนินการ  ให้นักวิจัยระบุหน้าที่ของตนในการด าเนินการ

ดังกล่าวด้วย 
(๓) จ านวนค่าตอบแทนที่นักวิจัยประสงค์ขอรับ  โดยค านวณเป็นสัดส่วนที่ เหมาะสม 

กับประโยชน์ที่ผู้ได้รับประโยชน์ได้รับหรือจะได้รับจากการด าเนินการ 
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(๔) เรื่องอื่นตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและแบบที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด  

โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดให้มีการด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 
ข้อ ๗ ให้นักวิจัยซึ่งประสงค์จะได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ตามระเบียบนี้ยื่นค าขอตามข้อ  ๔  ได้เพียงครั้งเดียวส าหรับการน าผลงานใดผลงานหนึ่งไปใช้ประโยชน์ 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ผลงานเป็นการแพร่หลายไปสู่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในประเทศอย่างกว้างขวาง   

หรือมีการน าผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ  และก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวก   
ซึ่งแตกต่างจากที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๖  (๒)  (ข)  และ  (ค)  อย่างเป็นนัยส าคัญ  โดยผลกระทบนั้นเป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศ  สภาพความเป็นอยู่  และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้รับประโยชน์  
หรือผลกระทบอื่น  นักวิจัยซึ่งได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ไปแล้วอาจยื่นค าขอใหม่เพ่ือขอรั บ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมได้   

ข้อ ๘ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๖  ครบถ้วนแล้ว  
ให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับจาก
วันที่ได้รับค าขอ  และให้แจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๒ 
ข้อ ๙ หน่วยงานผู้รับผิดชอบอาจอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ได้เมื่อพิจารณา

แล้วเห็นว่า 
(๑) นักวิจัยผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕ 
(๒) การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งนักวิจัยเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา  พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย  หรือประโยชน์อื่น 

(๓) ผลงานซึ่งนักวิจัยเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ   
และได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงแล้ว 

(๔) นักวิจัยผู้ยื่นค าขอไม่มีพฤติการณ์ขัดขวางหรือไม่ให้ความร่วมมือตามสมควรในการ
ด าเนินการเพ่ือน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลงานนั้น
ให้แก่ชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย 

ข้อ  ๑๐ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักวิจัยซึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอเคยได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้ไปแล้ว

ส าหรับผลงานใดผลงานหนึ่ง  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ  ๗  วรรคสอง 
(๒) การใช้ประโยชน์ผลงานเป็นเพียงการน าผลงานไปใช้ในการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง   

หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น   
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(๓) การใช้ประโยชน์ผลงานโดยการจ าหน่ายจ่ายโอนโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้  
และนักวิจัยได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว 

(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ  ๑๑ อัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่จะจ่ายให้แก่นักวิจัยตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตาม 

ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาก าหนด  แต่ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด  เว้นแต่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนเกินกว่าจ านวนดังกล่าว  เพราะการใช้ประโยชน์ผลงานนั้นเป็นไป
อย่างกว้างขวาง 

ในกรณีที่ผลงานใดมีนักวิจัยยื่นค าขอและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์มากกว่า
หนึ่งคน  นักวิจัยแต่ละคนย่อมมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชนต์ามวรรคหนึ่งในสัดส่วนที่ตกลงกนั
ระหว่างนักวิจัย  ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว  ให้จัดเป็นสัดส่วนเท่ากัน 

การก าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบค านึงถึง
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในตลาด  ผลประโยชน์ตอบแทนที่นักวิจัยอาจได้รับจากแหล่งอื่น  และผลประโยชน์ 
ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการด าเนินการด้วย 

ข้อ  ๑๒ ในปีงบประมาณหนึ่ง  ห้ามมิให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ตามระเบียบนี้เกินกว่าร้อยละยี่สิบของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการส่งเสริมและ
สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ในกรณีที่ในปีงบประมาณมีผู้ยื่นค าขอและอาจได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้
รวมทุกกรณีเกินกว่าจ านวนเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนในปีงบประมาณถัดไป
ตามล าดับการยื่นค าขอ 

ข้อ  ๑๓ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนนักวิจัยที่ได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  
เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้  และให้รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ  ๑๔ การขอรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ส าหรับการใช้ประโยชน์ผลงานที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสองปีก่อนวันที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามระเบียบนี้เท่าที่งบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าวจะอ านวยให้ 

ในกรณีที่งบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานจัดสรร
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในปีงบประมาณถัดไปให้ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งก่อน
ตามล าดับการยื่นค าขอ 
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