บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....

หลักการ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ การ
ถือครองผลงานวิจัยโดยหน่วยงานสนับสนุน (ผู้ให้ทุน) หรือการถือครองผลงานวิจัยร่วมระหว่างผู้ให้ทุนและ
หน่ ว ยงานท าวิจั ย (ผู้ รั บ ทุน ) ทาให้ เ มื่อมีผู้ ต้องการน าผลงานวิจั ยและนวัต กรรมนั้นไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้รับทุน ต้องทาเรื่องขอไปยังผู้ให้ทุน หรือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน ซึ่ง
ในทางปฏิบั ติมักตกลงกัน ไม่ได้ เกิดความล่ าช้าในการดาเนินงาน ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องมีความคล่องตัวสูงเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้
บางครั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นล้าสมัย นอกจากนี้ การที่ผู้ให้ทุนเป็นผู้ถือครองผลงานวิจัยไว้เองทาให้
ผู้รับทุน (หน่วยงานทาวิจัยและนักวิจัย) ขาดแรงจูงใจในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็น
การเสียโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนงบประมาณด้านการวิจัยของรัฐสูญเปล่า
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกฎหมายฉบับนี้จึงกาหนดให้ผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นของผู้ รับทุนเอง โดยผู้ รับทุนสามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่
ภาคเอกชนซึ่งจะเป็นผู้นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปผลิตเป็นสินค้าและบริการออกสู่ตลาดได้โดยไม่ติด
กับ ระเบี ยบหรื อกฎหมายของหน่ ว ยงานให้ ทุน เกิด ความคล่ องตั ว ในการใช้ ประโยชน์ผ ลงานวิจัย และ
นวัตกรรม อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศ เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาของหน่วยงานผู้รับทุน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังมีส่วนที่กาหนดเกี่ยวกับการรับประกันสิทธิใน
การเข้าถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่รัฐสนับสนุน เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการไม่นาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาอันสมควร และรัฐยังสามารถใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการศึกษา วิจัย และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความจาเป็นด้านการสาธารณสุขหรือความมั่นคงของ
ประเทศอีกด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒
-ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....
________________________
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกาหนดหนึ่ง ร้อยแปดสิบวัน ถัดวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม” หมายความว่ า เงิ น สนั บ สนุ น จาก
หน่ วยงานของรัฐ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ รั บทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นาและนวัตกรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายรวมถึงเงินกองทุนที่หน่วยงาน
ของรัฐจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ไม่รวมถึงเงินสนับสนุนที่ ใช้เพื่อว่าจ้าง หรือร่วม
ดาเนินการวิจัยและพัฒนา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ เทคโนโลยี ต้นแบบ หรือผลลัพธ์อื่น
ใดจากการนี้อันเป็นการดาเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
“หน่วยงานภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่ไม่ใช่ หน่วยงานของรัฐ รวมถึง มูลนิธิ
สมาคม และองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกาไร ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
“สถาบั น วิ จั ย ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
ดาเนินการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
“สัญญารับทุน” หมายความว่า สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการรับทุนสนับสนุนที่มี
ผลผูกพันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

๓
สัญญาที่ใช้เพื่อว่าจ้าง หรือร่วมดาเนินการวิจัยและพัฒนา หรือการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้
เทคโนโลยี ต้นแบบ หรือผลลัพธ์อื่นใดจากการนี้อันเป็นการดาเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน
“ผู้ ใ ห้ ทุ น ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและ
นวัตกรรม
“ผู้ รั บ ทุ น ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุน
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้าโดยการทดลอง
สารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดและขยายผลของการ
ค้น คว้าเพื่อน ามาใช้ในการยกระดับ ความสามารถทางการผลิ ตและการบริการ หรือทางวิชาการ หรือ
ประโยชน์อย่างอื่นในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ รวมถึง องค์ความรู้
การประดิษฐ์ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ การบริการ และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
“การใช้ ป ระโยชน์ ผ ลงานวิจั ย และนวัต กรรม” หมายความว่ า การด าเนิน การใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย
“นักวิจัย” หมายความว่า ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการ
จ้างหรือการทาสัญญาเพื่อดาเนินการวิจัยของผู้รับทุน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มาตรา ๕ ผู้ ใ ห้ ทุ น สามารถให้ ทุ น วิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันวิจัยได้ โดยอาจเป็นการสนับสนุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของมูลค่าโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มาตรา ๖ หน่ ว ยงานผู้ ใ ห้ ทุ น อาจให้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมแก่
หน่วยงานภาคเอกชนได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมนั้นมีความเป็นไปได้สูง

๔
ในการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือเป็นประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร สังคม ชุมชน และประชาชน
มาตรา ๗ ผู้ให้ทุนมีห น้าที่กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลั กเกณฑ์ ในการพิจารณา
สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

มาตรา ๘ หน่วยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะต้องเป็นนิติ
บุคคลที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน และมีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๙ ผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ ที่ผู้ให้ทุน
กาหนดไว้ตามมาตรา ๗

หมวด ๓
การบริหารจัดการผลานวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๐ ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้เป็นของผู้รับทุน
การได้รับสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรค ๑ ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลงานวิจัย
และนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบก่อนดาเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในกรณีที่ผู้ รั บทุน ไม่ป ระสงค์ถือครองสิ ทธิในผลงานวิจัย และนวัตกรรม ให้ ผู้ รับทุนทา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ไม่ถือครองสิทธิไปยังผู้ให้ทุน และให้สิทธิในผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง
ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นรายกรณีไป

๕
ในกรณีที่ผู้รั บทุนแสดงความประสงค์ไม่ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม
วรรค ๓ นักวิจัยที่มีความประสงค์ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น อาจทาหนังสือขอถือครอง
สิทธิไปยังผู้ให้ทุนได้
หลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการขอถือครองสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือครองสิทธิตามมาตรานี้
ให้เป็นไปตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ผู้รับทุนมีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์ ผู้รับทุนมีหน้าที่จัดสรร
รายได้ส่วนหนึ่งกลับมาดาเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และให้แก่นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนั้นตามความเหมาะสม
มาตรา ๑๒ ผู้ ใ ห้ ทุ น ยั ง คงมี สิ ท ธิ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ ผ ลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจั ย โดยการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนหรือโอนได้ และไม่
ต้องเสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ทั้งนี้การกระทาดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้รับทุน
หรือคู่สัญญาของผู้รับทุน และไม่ทาให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ รับทุนหรือคู่สัญญาของผู้รับ
ทุนเกินสมควร
มาตรา ๑๓ ผู้ ใ ห้ ทุ น มี ห น้ า ที่ รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในรายงานผลการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้รับทุนและคู่สัญญาของผู้รับทุน

มาตรา ๑๔ ในการโอนสิทธิ ความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัย และนวัตกรรมแก่บุคคลอื่น
ผู้รับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะเป็นการโอนสิทธิ ความเป็น
เจ้าของให้แก่หน่วยบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นนิติบุคคล หรือนักวิจัยในสังกัดของผู้รับทุน
ทั้งนี้ผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน เสมือนหนึ่งเป็นผู้รับทุนเอง

มาตรา ๑๕ รัฐต้องส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
โดยมุ่งเน้นให้มีหน่วยบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างความสามารถของบุคลากร รวมทั้ง
สนั บ สนุ น เชิงนโยบายและด้า นอื่น ๆ เพื่ อให้ การดาเนิ นงานบริ ห ารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖

หมวด ๔
คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง รัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการ จานวนไม่เกิน หกคน โดยมาจากภาคเอกชนสองคน ที่
เหลือให้มาจากสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัย และ
นวัตกรรม
ให้ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการ หรื อผู้ ดารงตาแหน่ งซึ่ งรั บ ผิ ดชอบการบริห ารพรรคการเมื อง ที่ ปรึกษาพรรคการเมือ งหรื อ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสาม
ปี

๗
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่ มีการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ใ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้
แล้ว
มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๖
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบายหรื อ มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารจั ด การผลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากภาครัฐ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุน
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์
(๓) พิจ ารณาวินิ จ ฉัย และแต่งตั้งคณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มี ข้ อ
ร้องเรียนว่ามีการกระทาใดที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะทางานด้านอื่นๆ
(๔) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการออกหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการขอถือครองสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือครองสิทธิ
(๕) ออกประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
(๖) ติดตามการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานให้ทุน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๒ ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติเป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล
และกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

๘
ให้กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานได้รับเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
หมวด ๕
การบังคับใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัย และนวัตกรรม
หรือผู้ รับโอนสิทธิจากผู้ รับทุน ทาสัญญาอนุญาตให้ผู้ ร้องขอสามารถนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ หากผู้ร้องขอได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิ ในผลงานวิจัย โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่
เพี ย งพอตามพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง กรณี แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ ภ ายในระยะเวลาอั น สมควร และมี
พฤติการณ์ที่แสดงได้ว่า ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัย และนวัตกรรม หรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้รับทุน
ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิมาแล้วกี่ทอดก็ตาม มิได้ดาเนินการใดๆ หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการ
ดาเนินการใดๆ เพื่อนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่
รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุน ตามมาตรา ๑๐ วรรค ๒
ผู้รับทุนหรือผู้รับโอนสิทธิที่คณะกรรมการมีคาสั่ง ให้ทาสัญญาอนุญาตให้แก่ผู้ร้อง อาจยื่น
อุทธรณ์ขอเพิกถอนคาสั่งให้ทาสัญญาอนุญาตให้แก่ผู้ร้อง ต่อศาลปกครองภายในหกสิบวัน ถัดจากวันที่มี
คาสั่ง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัย และนวัตกรรม หรือผู้รับโอน
สิทธิจากผู้รับทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิมาแล้วกี่ทอดก็ตาม มิได้ดาเนินการใดๆ หรือไม่สามารถคาดการณ์
ได้ว่าจะมีการดาเนินการใดๆ เพื่อนาผลงานวิจัย และนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสองปี
นั บ แต่วัน ที่ร ายงานผลงานวิจั ย และนวัตกรรมที่ค้นพบต่อผู้ ให้ ทุน ตามมาตรา ๑๐ วรรค ๒ ให้ สิ ทธิใ น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนอาจดาเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนสิทธิ
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลงานวิจัย และนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้
ทุน
มาตรา ๒๕ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามมาตรา ๒๒ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อันจาเป็น
(๒) ผู้ รั บ ทุ น ซึ่ ง ถื อ ครองสิ ท ธิ ใ นผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมมี สิ ท ธิ ที่ จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ รั บ
อนุญาตรายอื่นใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนด้วยก็ได้
(๓) ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น่ เว้นแต่จะโอนกิจการหรือชื่อเสียง
ในทางการค้า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นด้วย

๙
(๔) ค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี
มาตรา ๒๖ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจาเป็น เพื่อการเยียวยาด้าน
สาธารณสุข หรือความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือมีความจาเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามที่กฎหมายกาหนด ให้ รัฐ มนตรี โ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ งใช้สิทธิ ใน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ รับทุนซึ่ง
ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๗ การบังคับใช้สิทธิของภาครัฐในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๘ ให้ดาเนิ นการให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผ ลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งทา
หน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพลางก่อน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

