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*ขอมลู ณ วนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๖๔.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัต ิณ ปจจุบัน*

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เสนอ
โดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสรมิวทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) และสาํนกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ วนัองัคารที ่๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ และไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที ่๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาได
พิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง 
และมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่ง มีจํานวน ๔๖ คน เพื่อพิจารณา โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 ปจจบุนัรางพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่อง ขัน้คณะกรรมาธกิาร
ของรัฐสภา

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
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๗๖

เหตุผล
 โดยที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

และที่ผานมารัฐไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตโดยที่ผูรับทุนหรือนักวิจัย
ไมสามารถเปนเจาของผลงานวจิยัและนวตักรรมไดดวยขอจาํกดัดานกฎหมายและกฎระเบยีบของภาครฐั
จงึไมมีการนาํผลงานวจิยัและนวตักรรมทีเ่กิดขึน้ไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรม ดงัน้ัน เพือ่ใหมกีารนาํ
ผลงานวจิยัและนวัตกรรมไปใช อนัจะเปนประโยชนทัง้การตอยอดการวิจัยและตอเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม และเปนแรงจูงใจใหมีการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น สมควรกําหนดใหผูรับทุนหรือ
นักวิจัยสามารถเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได มีกลไก
การบริหารจัดการและติดตามการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บังคับใชสิทธิโดยรัฐในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชน
ของผูเปนเจาของผลงานวจิยัและนวตักรรมและประโยชนสวนรวม จงึจาํเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๕)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
         “ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม” หมายความวา เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ผูใหทุน

ใหแกผูรบัทนุ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการวจิยัและนวตักรรมและเพือ่ใหไดมาซึง่ผลงานวจิยัและ
นวัตกรรม

  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความวา ขอคนพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
หรือการสรางนวัตกรรม โดยการคนควา การทดลอง การสํารวจหรือการศึกษา รวมถึงองคความรู 
การประดิษฐ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม ซึ่งเปน
สิง่ใหมหรือพัฒนาใหดีขึน้กวาเดิมอยางมีนยัสาํคญัและนําไปใชประโยชนได ไมวาจะไดรบัความคุมครอง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือไมก็ตาม

  “การใชประโยชนผลงานวิจยัและนวัตกรรม” หมายความวา การใชหรอือนญุาตใหใช
สทิธใินผลงานวจิยัและนวตักรรมในการผลติผลติภณัฑ การจัดทาํบรกิาร การปรับปรงุกรรมวธีิการผลติ
การจัดโครงสรางองคกร การบริหารจัดการ หรอืการดาํเนนิการอ่ืนใดในเชงิพาณิชยหรอืสาธารณประโยชน
หรือการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อพัฒนา
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ตนแบบผลิตภัณฑหรือตอยอดผลงานนั้น และใหหมายความรวมถึงการจําหนายจายโอนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมโดยมีประโยชนตอบแทนที่คํานวณเปนเงินไดดวย

  “สัญญาใหทุน” หมายความวา สัญญาการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ระหวางผูใหทุนและผูรับทุน

  “ผูใหทุน” หมายความวา หนวยงานของรัฐตาม ๒. ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม

  “ผูรับทุน” หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเปนคูสัญญา
กับผูใหทุนในสัญญาใหทุน

  “นักวิจัย” หมายความวา ผูประดิษฐหรือผูสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่ง
ผูรับทุนระบุวาเปนนักวิจัยในการเปดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม ๖. และใหหมายความรวมถึง
ผูซึ่งผูรับทุนระบุวาเปนผูชวยนักวิจัยซึ่งรวมประดิษฐหรือรวมสรางสรรคดวย

  “คนตางดาว” หมายความวา คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และหนวยงานอื่นของรัฐ

  “สภานโยบาย” หมายความวา สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ

   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวทิยาศาสตร วจิยัและนวัตกรรม
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

 ๒. ขอบเขตการใชบังคับ (รางมาตรา ๓) 
  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการใหทุนของหนวยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงคหรือ

หนาทีแ่ละอาํนาจในการใหทนุสนบัสนนุการวจิยัและนวตักรรมตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีส่ภานโยบาย
กําหนด  

๓. ขอยกเวนไมใหนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ (รางมาตรา ๔)
  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
  (๑) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจของ

หนวยงานของรัฐตาม ๒. 
  (๒)  การวิจัยและนวัตกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนผูใหทุนโดยใชเงินรายได

ของตนซึง่มิใชเงินทีไ่ดรบัจดัสรรจากงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ หรอืทนุ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี ้

  (๓) การวจิยัและนวัตกรรมทีเ่กีย่วของกบัอาวธุยทุโธปกรณ เทคโนโลยทีางทหาร หรอื
การปองกันประเทศ เฉพาะเพื่อการใชประโยชนทางการทหารหรือความมั่นคงของรัฐ 
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  (๔)  การวิจยัและนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนการวิจยัและนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนอยางย่ิงตอมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวมหรือจะตองใชเปนพ้ืนฐานสําคัญของ
การวิจัยอื่น ซึ่งไมสมควรใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมเปนของบุคคลใดหรือองคกรใดเปนการเฉพาะ 

  (๕) การวิจัยและนวัตกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
   กรณีการวิจัยและนวัตกรรมตาม (๔) ใหหนวยงานของรัฐนําผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชประโยชนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
 ๔. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๒๐)
  กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๕. สัญญาใหทุนการวิจัยและนวัตกรรม (รางมาตรา ๖)
    ๕.๑ ผูใหทุนและผูรับทุนตองจัดทําสัญญาใหทุนโดยมีขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญ 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
  ๕.๒ กาํหนดใหนาํความใน ๕.๑ มาใชบงัคับแกการจัดทาํสญัญาซ่ึงผูรบัทนุใหบคุคลอ่ืน

ทํางานบางสวนตามสัญญาใหทุนดวยโดยอนุโลม
  ๕.๓ ขอกําหนดใดในสัญญาตาม ๕.๑ และ ๕.๒ ที่แตกตางไปจากระเบียบตาม ๕.๑  

ขอกําหนดนั้นเปนโมฆะ แตไมกระทบถึงความสมบูรณของขอกําหนดอ่ืนในสัญญาน้ัน 
  ๕.๔ ขอกําหนดใดในสัญญาซึ่งผูรับทุนใหบุคคลอื่นทํางานบางสวนตามสัญญาใหทุน

ทีกํ่าหนดใหความเปนเจาของผลงานวจิยัและนวตักรรมเปนของผูรบัทาํงานหรอืผูอืน่ ขอกาํหนดนัน้เปน
โมฆะ แตไมกระทบถึงความสมบูรณของขอกําหนดอ่ืนในสัญญานั้น

๖. การเปดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอผูใหทุน (รางมาตรา ๗)
  ผูรบัทนุมีหนาทีเ่ปดเผยผลงานวจิยัและนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากสญัญาใหทนุ ใหผูใหทนุ

ทราบตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหหัวหนา
โครงการวิจัยตามสัญญาใหทุนมีหนาที่เปดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอผูรับทุนโดยเร็ว

๗. ความเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (รางมาตรา ๘ ถึงรางมาตรา ๙)
    ๗.๑ ผูใหทุนเปนเจาของผลงานตามสัญญาใหทุน
   กาํหนดใหผลงานวจิยัและนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากสญัญาใหทนุตาม ๕.๑ หรอืทีเ่กดิ

ขึ้นจากสัญญาตาม ๕.๒ โดยใชทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาใหทุนเปนของผูใหทุน 
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๗๙

  ๗.๒ ผูรับทุนเปนเจาของผลงานตามคํารับรอง
   เมือ่ไดเปดเผยผลงานวิจยัและนวัตกรรมตาม ๖. แลว หากผูรบัทนุประสงคจะเปน

เจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม ๗.๑ ใหผูรับทุนยื่นคําขอเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งเสนอแผนการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอผูใหทุน ภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด ในกรณนีี ้ใหผูใหทนุออกคาํรบัรองความเปนเจาของผลงานวจัิยและนวตักรรมใหแก
ผูรับทุนโดยเร็ว และใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเปนของผูรับทุนนับแตวันที่ผูใหทุนออกคํารับรอง

  ๗.๓ นักวิจัยเปนเจาของผลงานตามคํารับรอง
   ในกรณีที่ผูรับทุนไมประสงคจะเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือมิได

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ๗.๒ ใหผูใหทุนแจงใหนักวิจัยทราบผานหัวหนาโครงการ
วิจัยโดยใหหัวหนาโครงการวิจัยแจงตอนักวิจัยตอไป และใหนําความใน ๗.๒ มาใชบังคับแกนักวิจัยที่
ประสงคจะเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดวยโดยอนุโลม ในกรณีน้ี ใหผูใหทุนออกคํารับรอง
ความเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหแกนักวิจัยโดยเร็ว และใหผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตกเปนของนักวิจัยนับแตวันที่ผูใหทุนออกคํารับรอง  

  ๗.๔ หนวยงานเปนเจาของผลงานตามสัญญารวมใหทุน
   ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตาม ๒. และหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหนวยงานหรือ

บุคคลในภาคเอกชนรวมกันใหทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ความเปนเจาของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญารวมใหทุน

  การดําเนินการตาม ๗.๒ และ ๗.๓ ใหเปนไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

๘. สิทธิของคนตางดาว (รางมาตรา ๑๐) 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามพระราชบัญญตันิีเ้พียงใดใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขที่สภานโยบายประกาศกําหนด
๙. การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (รางมาตรา ๑๑ ถึงรางมาตรา ๑๒)  

  ๙.๑ หนาที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   ผูรับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม ๗. มีหนาที่

บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และรายงานการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอ
ผูใหทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และตามแผนการ
ใชประโยชนที่ไดยื่นไวตาม ๗.

  ๙.๒ การแจงเตือนใหใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   ในกรณีที่เจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไมปฏิบัติตามระเบียบหรือแผนการ

ใชประโยชนโดยไมมเีหตผุลอันสมควร ใหผูใหทนุมีหนังสอืแจงเตอืนใหเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ผูใหทุนกําหนด
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๘๐

  ๙.๓ กําหนดเวลานําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
   เจาของผลงานวจิยัและนวตักรรมตองนาํผลงานวจัิยและนวตักรรมไปใชประโยชน

ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเปนของผูน้ัน หรือภายในระยะเวลาอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามลักษณะของเทคโนโลยีหรือลักษณะการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ซึ่งตองระบุเหตุผลและความจําเปนไวในประกาศนั้นดวย หากเจาของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมิไดนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนภายในระยะเวลาดังกลาว 
ใหผูใหทุนมีหนังสือแจงเตือนใหเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนําผลงานดังกลาวไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลาท่ีผูใหทุนกําหนด 

  ๙.๔ ผลจากการไมไดใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   ในกรณีที่เจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมิไดดําเนินการใหถูกตองหรือมิไดนํา

ผลงานนั้นไปใชประโยชนภายในระยะเวลาที่ผูใหทุนกําหนดตาม ๙.๒ หรือ ๙.๓ แลวแตกรณี ใหสิทธิ
ทัง้ปวงบรรดาท่ีเกีย่วกบัผลงานน้ันตกกลับมาเปนของผูใหทนุทนัทนัีบแตวันทีค่รบกําหนดเวลาดังกลาว 
และใหผูใหทุนมีหนังสือแจงใหผูมีหนาที่และอํานาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตอไป ในกรณีเชนนี้ใหผูมีหนาที่และอํานาจดังกลาวดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วและมีหนังสือแจงใหผูใหทุนทราบ

  ๙.๕ การขยายระยะเวลาใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   กอนครบระยะเวลาที่ผูใหทุนกําหนดตาม ๙.๓ หากผูเปนเจาของผลงานวิจัย

และนวัตกรรมยังมิไดใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม แตประสงคจะใชประโยชนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมตอไป ใหยื่นคําขอตอผูใหทุน พรอมแสดงขอเท็จจริงและหลักฐานอันแสดงใหเห็นถึง
ความพยายามในการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากผูใหทุนเห็นดวยกับคําขอ ใหผูใหทุน
ขยายระยะเวลาการใชประโยชนผลงานวิจยัและนวัตกรรมตามทีเ่ห็นสมควร หากพนระยะเวลาทีผู่ใหทนุ
ขยายใหแลวยังไมมีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน  ใหสิทธิทั้งปวงบรรดาท่ีเก่ียวกับ
ผลงานนัน้ ตกกลบัมาเปนของผูใหทนุทนัทนีบัแตวนัทีค่รบกาํหนดระยะเวลาท่ีขยายนัน้  และใหนําความ
ใน ๙.๔ มาใชบังคับแกผูใหทุนและผูมีหนาท่ีและอํานาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายดวยโดยอนุโลม

   ทั้งนี้ การพิจารณาความพยายามในการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามความขางตนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด
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๘๑

  ๑๐. การบริหารจัดการรายไดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (รางมาตรา ๑๓)
  ๑๐.๑ กรณีการจัดสรรรายไดของผูรับทุน
    ในกรณีที่ผูรับทุนซึ่งเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายไดจากการนํา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ใหผูรับทุนดังกลาวจัดสรรรายไดสวนหนึ่งใหแกนักวิจัย และ
ในกรณทีีผู่รบัทุนเปนสถาบันอดุมศึกษาใหนาํรายไดสวนหน่ึงไปใชสาํหรบัการวิจยัและสรางนวัตกรรมดวย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

  ๑๐.๒ กรณีการจัดสรรรายไดของนิติบุคคล
    ในกรณีที่ผู รับทุนซึ่งเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให

นิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเปนผูใชประโยชนโดยไมมี
คาตอบแทนอันคํานวณเปนเงินได หากนิติบุคคลนั้นมีรายไดจากการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน ใหนิติบุคคลดังกลาวจัดสรรรายไดสวนหนึ่งใหแกนักวิจัยดวย 

  ๑๐.๓ กรณีการจัดสรรรายไดระหวางนักวิจัย
    ในกรณทีีม่นัีกวิจัยหลายคน แตนักวิจัยเพยีงบางคนเปนเจาของผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมตาม ๗.๓ หากนักวิจัยซึ่งเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายไดจากการนําผลงานนั้น
ไปใชประโยชน ใหนักวิจัยซึ่งเปนเจาของผลงานดังกลาวจัดสรรรายไดสวนหนึ่งใหแกนักวิจัยอ่ืนซึ่งมิได
เปนเจาของดวย

    ทั้งนี้ การจัดสรรรายไดใหแกนักวิจัยตาม ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

   ๑๑. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (รางมาตรา ๑๔)
   ๑๑.๑ กรณีที่ตองไดรับความยินยอมจากผูใหทุน  
    การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผูรับทุนหรือนักวิจัยเปนเจาของ ไปเปน

ของบุคคลอื่นตองไดรับความยินยอมจากผูใหทุน และตองทําเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังนําไป
จดทะเบยีนทรพัยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยการน้ันดวย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

  ๑๑.๒ กรณีที่ไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหทุน  
    การโอนตาม ๑๑.๑ หากเปนการโอนใหแกนิติบุคคลซึ่งผูรับทุนมอบหมาย

ใหบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหทุน ทั้งนี้ ลักษณะและ
วัตถุประสงคของนิติบุคคลซ่ึงผูรับทุนมอบหมายใหบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

    ทัง้นี ้กาํหนดใหนาํความใน ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ มาใชบงัคับแกการโอนผลงานวิจยั
และนวัตกรรมของผูรับโอนทุกทอดดวยโดยอนุโลม และใหนําความใน ๙. มาใชบังคับแกผูรับโอนดวย
โดยอนุโลม  
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๘๒

  ๑๒. สิทธิในการใชผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผูใหทุน (รางมาตรา ๑๕) 
  ผูใหทนุหรอืผูซึง่ผูใหทนุมอบหมายมีสทิธใิชผลงานวิจัยและนวัตกรรมซ่ึงเกดิจากการให

ทนุสนบัสนนุการวจิยัและนวตักรรม เพือ่การศกึษา คนควา ทดลอง วจิยั หรือพฒันา ไมวาผลงานนัน้จะ
โอนไปเปนของผูใด แตทัง้นีต้องไมขดัตอการใชประโยชนตามปกติของเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เกินสมควร และไมทําใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของเจาของผลงานดังกลาวเกินสมควร 

  ๑๓.  มาตรการบงัคบัใชสทิธโิดยรฐัในกรณจํีาเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะ (รางมาตรา ๑๖)  
  ๑๓.๑ ในกรณีที่ผูใหทุนเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด หากคณะกรรมการ

เห็นวาผลงานวิจยัและนวัตกรรมน้ันจะเปนประโยชนตอสาธารณะมากกวาหากอยูในการบริหารจัดการ
ของหนวยงานของรัฐหรือบคุคลอ่ืนใด คณะกรรมการอาจมีคาํสัง่ใหโอนผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปให
แกหนวยงานของรัฐหรอืบคุคลนัน้ หรอืมคีาํสัง่อนุญาตใหหนวยงานของรัฐหรอืบคุคลนัน้ใชสทิธใินผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมได โดยตองชดใชคาทดแทนหรือเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรดวยก็ได

  ๑๓.๒ เมือ่คณะกรรมการมีคาํสัง่ตาม ๑๓.๑ แลว ใหถอืวาคาํสัง่ดังกลาวเปนการแสดง
เจตนาของผูใหทุนและใหนําไปใชจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยการน้ันตอไป

  ๑๓.๓ เพื่อประโยชนแหงการดําเนินการตาม ๑๓.๑ ใหผูใหทุนรายงานผลงานวิจัย
และนวตักรรมท่ีผูใหทนุเปนเจาของและการใชหรอืไมใชประโยชนในผลงานวิจัยและนวตักรรมดังกลาว
ตอคณะกรรมการ โดยใหเปดเผยตอสาธารณชนดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่สภานโยบายประกาศกําหนด 

  ๑๔.  สิทธิในการขออนุญาตใชประโยชนจากผลงาน (รางมาตรา ๑๗)  
  ๑๔.๑ ผู ซึ่งประสงคจะใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมอาจย่ืนคําขอตอ

คณะกรรมการเพื่อขออนุญาตใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกลาว โดยแสดงหลักฐานวา
ผูขอไดพยายามขออนุญาตใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากเจาของผลงานวจิยัและนวัตกรรม
โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันได
ภายในระยะเวลาอันควร

  ๑๔.๒ เมื่อไดรับคําขอตาม ๑๔.๑ แลว หากปรากฏตอคณะกรรมการวาเจาของ
ผลงานวจิยัและนวตักรรมมไิดดําเนินการใด ๆ  เพือ่นาํผลงานวจิยัและนวตักรรมดังกลาวไปใชประโยชน
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ร�างกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๓

ในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเปนของผูนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณา
มคีาํสัง่อนุญาตใหผูขอสามารถนําผลงานวิจยัและนวัตกรรมน้ันไปใชประโยชนไดและกําหนดคาตอบแทน
ทีเ่ปนธรรมภายในระยะเวลาอนัควร โดยอาจกาํหนดเงือ่นไขหรอืขอจาํกดัสทิธไิดตามทีเ่หน็สมควร และ
ตองแจงใหเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา โดยใหถือวาคําสั่งอนุญาต
ดังกลาวเปนการใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยการนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
สภานโยบายกําหนด 

  ๑๔.๓ ผูยื่นคําขอและเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอ
สภานโยบายภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังนั้น และใหสภานโยบายวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

  ทัง้น้ี การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภานโยบายกําหนด
และคําวินิจฉัยของสภานโยบายใหเปนที่สุด

  ๑๕. อํานาจในกรณีออกคําสั่งใหใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (รางมาตรา ๑๘) 
  ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉิน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อ

รกัษาความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ หรอืเพือ่ปองกนัหรอืบรรเทาภยัพิบตัสิาธารณะ หรอื
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง หรือมีความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
ใหนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานของรฐัใชประโยชนผลงานวจิยัและนวตักรรมใด ๆ  ทีเ่กดิจากทนุสนบัสนนุการวจิยั
และนวัตกรรม โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และตองแจงให
เจาของผลงานวจิยัและนวตักรรมทราบเปนหนงัสอืโดยไมชกัชา ทัง้นี ้เจาของผลงานวจัิยและนวตักรรม
มีสิทธิฟองใหเพิกถอนคําสั่งหรือเพิ่มจํานวนคาตอบแทนภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น

  ๑๖. เขตอํานาจของศาล (รางมาตรา ๑๙)
  กําหนดใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้

ง. บทสรุป
 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... จัดทําขึ้น

ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับ
การพัฒนาประเทศ แมวาที่ผานมารัฐบาลไดสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตผูรับทุน
หรือนักวิจัยไมสามารถเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได เน่ืองจากขอจํากัดดานกฎหมาย
และกฎระเบียบตาง ๆ จึงสงผลใหไมสามารถนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม ดังนั้น เพื่อประโยชนสําหรับการศึกษาตอยอดการวิจัยและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
สรางแรงจูงใจใหมีผูสรางสรรคงานวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น จึงสมควรกําหนดกลไกการบริหาร
จดัการและติดตามการนําผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใชประโยชน การใหสทิธิเปนเจาของงานวิจยัและ
นวัตกรรม รวมทั้งกําหนดมาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อให
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ร�างพระราชบญัญติัส�งเสรมิการใช�ประโยชน�ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ….

๘๔

เกิดความสมดุลระหวางประโยชนของผูเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชนสวนรวม
ในอนาคต

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
รฐัสภาซึง่จะตองพิจารณาใหรอบคอบและรบัฟงความคดิเหน็จากทกุฝายอยางรอบดาน เพือ่ใหกฎหมาย
มีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนตอไป
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