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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต และที่ผ่านมารัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่โดยที่ผู้รับทุน 
หรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบของภาครัฐจึงไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น เพ่ือให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ 
ทั้งการต่อยอดการวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัย 
และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น สมควรกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้ มีกลไกการบริหารจัดการและติดตาม 
การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ 
ในกรณีจำเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์ส่วนรวม  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

 



 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. .... 
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  ............................................................................................................................. ..................... 
......................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม 
 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  
เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศส่วนรวม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
  .................................................................................................................................................. 
......................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การให้ทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์
หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภานโยบาย
กำหนด   
 
 



๒ 
 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่  
  (๑) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 
ของรัฐตามมาตรา ๓  
  (๒) การวิจัยและนวัตกรรมทีส่ถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นผู้ให้ทุนโดยใช้เงินรายไดข้องตน 
ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือทุนสนับสนุน 
การวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๓) การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีทางทหาร 
หรือการป้องกันประเทศ เฉพาะเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการทหารหรือความมั่นคงของรัฐ  

(๔) การวิจัยและนวัตกรรมที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นการวิจัยและนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวมหรือจะต้องใช้เป็นพื้นฐานสำคัญ 
ของการวิจัยอื่น ซึ่งไม่สมควรให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของบุคคลใดหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ  
  (๕) การวิจัยและนวัตกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา  
  กรณีการวิจัยและนวัตกรรมตาม (๔) ให้หน่วยงานของรัฐนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
 
  มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ผู้ให้ทุนให้แก่
ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือ 
การสร้างนวัตกรรม โดยการค้นคว้า การทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนา 
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม 

“การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  
การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอ่ืนใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์  
หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
หรือต่อยอดผลงานนั้น และให้หมายความรวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
โดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย 
  “สัญญาให้ทุน” หมายความว่า  สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง
ผู้ให้ทุนและผู้รับทุน 
  “ผู้ให้ทุน” หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓ ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม 
  “ผู้รับทุน” หมายความว่า  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ 
ผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน 
  “นักวิจัย” หมายความว่า  ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซ่ึงผู้รับทุน 
ระบวุ่าเป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์ด้วย 



๓ 
 

  “คนต่างด้าว” หมายความว่า  คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  “สภานโยบาย” หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

มาตรา ๖  ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนต้องจัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาทีเ่ป็นสาระสำคัญ 
ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การจัดทำสัญญาซึ่งผู้รับทุนให้บุคคลอ่ืนทำงานบางส่วน
ตามสัญญาให้ทุนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อกำหนดใดในสัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองทีแ่ตกต่างไปจากระเบียบตามวรรคหนึ่ง 
ข้อกำหนดนั้นเป็นโมฆะ แต่ไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอ่ืนในสัญญานั้น  

ข้อกำหนดใดในสัญญาซึ่งผู้รับทุนให้บุคคลอ่ืนทำงานบางส่วนตามสัญญาให้ทุนทีก่ำหนดให้
ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทำงานหรือผู้อื่น ข้อกำหนดนั้นเป็นโมฆะ แต่ไม่กระทบ
ถึงความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอ่ืนในสัญญานั้น 
 

มาตรา ๗  ผู้รับทุนมีหน้าที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากสัญญาให้ทุน 
ให้ผู้ให้ทุนทราบตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าโครงการวิจัยตามสัญญาให้ทุน 
มีหน้าที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้รับทุนโดยเร็ว 
 

มาตรา ๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๙ ให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากสัญญาให้ทุน 
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือทีเ่กิดข้ึนจากสัญญาตามมาตรา ๖ วรรคสอง โดยใช้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมตามสัญญาให้ทุนเป็นของผู้ให้ทุน  

เมื่อได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่งแล้ว หากผู้รับทุนประสงค์
จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับทุนยื่นคำขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีนี้ ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ให้แก่ผู้รับทุนโดยเร็ว และให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้รับทุนนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนออกคำรับรอง 

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือมิได้ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ให้ผู้ให้ทุนแจ้งให้นักวิจัยทราบผ่านหัวหน้าโครงการวิจัยโดยให้หัวหน้า
โครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยต่อไป และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่นักวิจัยทีป่ระสงค์จะเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยโดยเร็ว และให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของนักวิจัยนับแต่วันที่ผู้ให้ทุน 
ออกคำรับรอง 



๔ 
 

การดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหน่วยงาน
หรือบุคคลในภาคเอกชนร่วมกันให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน 
 
  มาตรา ๑๐  คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้เพียงใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายประกาศกำหนด 
   
  มาตรา ๑๑  ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๘  
มีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ต่อผู้ให้ทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด และตามแผนการใช้
ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๘  

ในกรณีทีเ่จ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแผนการใช้ประโยชน์
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด 

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้น หรือภายในระยะเวลาอื่น 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดตามลักษณะของเทคโนโลยีหรือลักษณะการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมนั้น ซึ่งต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นไว้ในประกาศนั้นด้วย หากเจ้าของผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมมิได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือ
แจ้งเตือนให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุน
กำหนด  

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ ในกรณีทีเ่จ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมิได้ดำเนินการ 
ให้ถูกต้องหรือมิได้นำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
แล้วแต่กรณี ให้สิทธิทั้งปวงบรรดาที่เก่ียวกับผลงานนั้นตกกลับมาเป็นของผู้ให้ทุนทันทนีับแต่วันที่ครบ
กำหนดเวลาดังกล่าว และให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อไป ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจดังกล่าวดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบ 
 
  มาตรา ๑๒  ก่อนครบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม หากผู้เป็น
เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมยังมิได้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แตป่ระสงค์จะใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป ให้ยื่นคำขอต่อผู้ให้ทุน พร้อมแสดงข้อเท็จจริงและหลักฐานอันแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากผู้ให้ทุนเห็นด้วยกับคำขอ ให้ผู้ให้ทุน 
ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่เห็นสมควร หากพ้นระยะเวลาที่ผู้ให้ทุน 
ขยายให้แล้วยังไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้สิทธิทั้งปวงบรรดาที่เก่ียวกับผลงานนั้น 
ตกกลับมาเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายนั้น  และให้นำความในมาตรา ๑๑ 
วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่ผู้ให้ทุนและผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 



๕ 
 

  การพิจารณาความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผู้รับทุนซ่ึงเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายได้จากการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้รับทุนดังกล่าวจัดสรรรายไดส้่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัย และในกรณีท่ี
ผู้รับทุนเป็นสถาบันอุดมศึกษาให้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้วย   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

ในกรณีที่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้นิติบุคคล 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าตอบแทน 
อันคำนวณเป็นเงินได้ หากนิติบุคคลนั้นมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
ให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยด้วย  

ในกรณีที่มีนักวิจัยหลายคน แต่นักวิจัยเพียงบางคนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม หากนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายได้จากการนำผลงานนั้นไปใช้
ประโยชน์ ให้นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยอ่ืนซึ่งมิได้เป็นเจ้าของด้วย 

การจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

 
มาตรา ๑๔  การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นเจ้าของ 

ไปเป็นของบุคคลอ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน และต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งนำไป 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

การโอนตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการโอนให้แก่นิติบุคคลซึ่งผู้รับทุนมอบหมายให้บริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน   

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลซึ่งผู้รับทุนมอบหมายให้บริหารจัดการผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกำหนด 

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ของผู้รับโอนทุกทอดด้วยโดยอนุโลม 
  ให้นำความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่ผู้รับโอนตามมาตรานี้ 
ด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๕  ผู้ให้ทุนหรือผู้ซ่ึงผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งเกิดจากการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา  
ไม่ว่าผลงานนั้นจะโอนไปเป็นของผู้ใด แต่ทั้งนีต้้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมเกินสมควร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานดังกล่าว 
เกินสมควร  
 

 
 



๖ 
 

  มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด หากคณะกรรมการ 
เห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าหากอยู่ในการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปให้แกห่น่วยงานของรัฐหรือบุคคลนั้น หรือมีคำสั่งอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลนั้นใช้สิทธิ 
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยต้องชดใช้ค่าทดแทนหรือเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร   
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนา 
ของผู้ให้ทุนและให้นำไปใช้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป 

เพ่ือประโยชน์แห่งการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ให้ทุนรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของและการใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  
โดยให้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขทีส่ภานโยบายประกาศกำหนด  

 
มาตรา ๑๗  ผู้ซึ่งประสงค์จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรมอาจยื่นคำขอ 

ต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว โดยแสดงหลักฐานว่า 
ผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
โดยได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ 
ภายในระยะเวลาอันควร 

เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏต่อคณะกรรมการว่าเจ้าของผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมมิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 
สองปีนับแตว่ันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้น ให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งอนุญาต 
ให้ผู้ขอสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ได้และกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
ภายในระยะเวลาอันควร โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร และต้องแจ้งให้เจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า โดยให้ถือว่าคำสั่งอนุญาตดังกล่าวเป็นการให้ใช้สิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด  

ผู้ยื่นคำขอและเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรานี้ต่อสภานโยบาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น และให้สภานโยบายวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด 
คำวินิจฉัยของสภานโยบายให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๑๘  ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉิน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็น 

เพ่ือรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน  
ให้นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนการวิจัย



๗ 
 

และนวัตกรรม โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และต้องแจ้งให้เจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิทธิฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพ่ิมจำนวนค่าตอบแทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณา

พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
   ......................................... 
          นายกรัฐมนตรี 


