เอกสารเสนอคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ ๑๗าม ๒๕๕๗
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
หลักการ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
เหตุผล
เพื่อเป็นการใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ที่รัฐให้ ทุน สนั บ สนุ น และส่งเสริมกิจ กรรมความร่วมมื อ ระหว่างองค์ก รภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัย อาทิ การร่วมวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ การนาผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการการ
และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ รับประกันสิทธิในการ
เข้าถึงผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน และปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการไม่นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ระยะเวลาอันสมควรหรือการใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ และยังเป็นการลดภาระและงบประมาณในการ
บริหารจัดการผลงานวิจัยโดยหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศ และเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานต่างๆ

-ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ……..
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เรีย กว่า “พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การใช้ป ระโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ให้ทุน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม
“ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม” หมายความว่า เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐที่จัดสรรให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายรวมถึงเงินกองทุน ที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้แก่ผู้รับทุน
เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
“หน่ ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน และ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
“หน่ ว ยงานภาคการศึ ก ษา” หมายความว่า สถาบั น การศึ ก ษาของรัฐ และเอกชนใน
ระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
“หน่วยงานภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล และให้หมายรวมถึง มูลนิธิ สมาคม และองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกาไร
“สัญญารับทุน” หมายความว่า สัญญาการรับทุนสนับสนุนใดๆ หรือ สัญญาความร่วมมือ
ใดๆ ที่มีผลผูกพันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการทดลอง การวิจัย หรือ การ
พัฒนา และให้หมายรวมถึงการโอน การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา หรือสัญญาช่วงไม่ว่าประเภทใดก็ตามที่จัดทา
ขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทดลอง หรือการวิจัย ภายใต้สัญญารับทุนตามความหมายที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาในรูปแบบการร่วมวิจัย หรือสัญญารับทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรม

๒
“ผู้รับ ทุน ” หมายความว่า นิติบุคคลภาคเอกชน หรือ หน่ว ยงานภาคการศึก ษา หรือ
สถาบันวิจัย หรือองค์กรไม่แสวงหากาไร มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ
ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
“ผลงานวิจัย” หมายความว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สารวจ วิเคราะห์
หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งที่อยู่ในรูปแบบองค์ความรู้หรือข้อมูลที่ค้นพบ
ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี วิธีการ มาตรการ ระบบ รวมทั้งการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะจดทะเบียนคุ้มครองผลงานวิจัยตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
“นวัตกรรม” หมายความว่า การใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการและประสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ และการพัฒนาเพื่อให้เกิด สินค้า
บริการ หรือกระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ หรือมีการปรับปรุงอย่างชัดเจน
“นักวิจัย” หมายความว่า ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย โดยการจ้าง
หรือการทาสัญญาเพื่อดาเนินการวิจัยของผู้รับทุน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๔ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละให้ มี อ านาจออก ระเบี ย บ และประกาศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ รวมทั้ งให้ มี อ านาจตี ความและวินิ จ ฉัยชี้ ขาดปั ญ หาอั น เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติก าร หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มาตรา ๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้เกิดการนา
ผลงานวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์ ผู้ ให้ ทุน ของรัฐสามารถให้ ทุนวิจัยพัฒ นาและนวัตกรรมแก่ห น่วยงานของรัฐ
หน่วยงานภาคการศึกษา หรือหน่วยงานภาคเอกชนได้
การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง อาจเป็นการสนับสนุนทั้งหมด
หรือบางส่วนของมูลค่าโครงการวิจัย
มาตรา ๖ ในการพิ จ ารณาให้ ทุนวิจัย พั ฒ นาและนวัตกรรมแก่ ห น่ว ยงานภาคเอกชน
อย่างน้อยให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้
(๑) โครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีความจาเป็นทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งการ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

๓
(๒) โครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถตอบสนอง
ต่อ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การยกระดับนวัตกรรม การปรับ ปรุงกระบวนการผลิต ก ารแก้ปัญ หาเชิง
เทคนิค หรือการทดแทนการนาเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในสาขาอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าว
(๓) ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมมี ค วามเป็ น ไปได้ สู งที่ จ ะสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
(๔) ในกรณีที่มีผู้ประสงค์ขอรับทุนหลายรายในเรื่องเดียวกัน ผู้รับทุนที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางหรือขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ควร
ได้รับการพิจารณาในลาดับต้น
มาตรา ๗ หน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีหน้าที่กาหนดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒ ผู้รับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มาตรา ๘ ผู้ มี สิ ท ธิ รับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม ได้ แ ก่ นิ ติ บุ ค คล
ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือองค์กรไม่แสวงหากาไร มูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๙ หน่วยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
จะต้ อ งเป็ น นิ ติบุ คคลที่ มีผู้ถื อ หุ้ น สัญ ชาติ ไทยไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ ๕๑ ของทุ น จดทะเบียนและที่ มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยอาจพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกับนิติ
บุคคลที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิรับทุนในหัวข้อวิจัยนั้นๆ
และโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมนั้น มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยภาพรวม
มาตรา ๑๐ ผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่หน่วยงานให้ทุนวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมกาหนดตามมาตรา ๗ และต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการผลงานวิจัย
และนวัต กรรมโดยมุ่ งเน้ น ให้ มีห น่ ว ยบริห ารจั ดการผลงานวิจัยและนวัต กรรมเป็ น การเฉพาะ เร่งสร้าง
ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุน เชิงนโยบายและด้านอื่นๆเพื่อให้การดาเนินงานบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔
หมวดที่ ๓
การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๑ ผู้รับทุนต้องรายงานผลงานวิจัยที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุนภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่
มีการเปิดเผยผลงานวิจัยต่อบุคลากรหรือหน่วยบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับทุน หาก
ผู้รับทุนไม่ดาเนินการแจ้งผลงานวิจัยที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้ทุนอาจเลือกถือครอง
สิทธิในผลงานวิจัยนั้นเอง
มาตรา ๑๒ สัญญารับทุนจะต้องมีบทบัญญัติซึ่งกาหนดให้ผู้รับทุน สามารถทาหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงผู้ให้ทุน แจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัย พร้อมแผนดาเนินการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยภายใน ๒ ปี นับแต่ได้รายงานผลงานวิจัยต่อผู้ให้ทุน
แผนดาเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ทางการนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางการตลาด
โดยรูปแบบการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีการนาผลงานวิจัยนั้นออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงาน
แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ ผู้รับทุนต้องแจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยภายใน
๑๘๐ วัน นับจากวันที่นาผลงานวิจัย นั้นออกแสดงงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา ๒ ปี ตามวรรคแรก
มาตรา ๑๓ หากผู้ รั บ ทุ น ไม่ ไ ด้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ เ ป็ น ผู้ ถื อ ครองสิ ท ธิ ใ น
ผลงานวิจัยภายในเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒ ผู้ให้ทุนอาจเลือกถือครองสิทธิในผลงานวิจัยนั้นเสียเอง
หรืออาจพิจารณามอบสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่นักวิจัยก็ได้ หากนักวิจัยทาหนังสือร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมกับแนบหนังสือจากผู้รับทุนยืนยันการไม่เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัย
นั ก วิ จั ย ซึ่ ง ได้ เ ป็ น ผู้ ถื อ ครองสิ ท ธิ ใ นผลงานวิ จั ย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ เสมือนหนึ่งเป็นผู้รับทุนเสียเอง
มาตรา ๑๔ สัญ ญารับ ทุ น จะต้อ งก าหนดให้ ผู้ รับ ทุ น ที่ เ ลื อ กถื อ ครองสิท ธิในผลงานวิจั ย
ดาเนินการขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยหรือการค้นพบใดๆตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม
ทั้งในหรือต่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๑๕ ผู้ให้ ทุน ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัย
ตามมาตรา ๑๒ อาจมอบสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยแก่ผู้รับทุน โดยพิจารณาจากแผนดาเนินการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม

๕
มาตรา ๑๖ ผูใ้ ห้ทุนอาจพิจารณาปฏิเสธหรือชะลอการถือครองสิทธิในผลงานวิจัยของผู้รับ
ทุน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิเสธหรือชะลอการถือครองสิทธิดังกล่าว สามารถตอบสนองเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัตินี้ได้ดีกว่า
ผู้ให้ทุนมีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณามอบสิทธิความเป็นเจ้าของหรือ ปฏิเสธสิทธิความเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยแก่ผู้รับทุนพร้อมกับชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้รับทุนภายใน ๖๐ วัน นับแต่
ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยตามมาตรา ๑๒ ผู้รับทุนที่ถูกปฏิเสธการถือ
ครองสิทธิในผลงานวิจัย อาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน นับจากได้รับหนังสือปฏิเสธจาก
ผู้ให้ทุน
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ดาเนินการผ่านผู้ใ ห้ทุน ผู้ให้ทุนมีหน้าที่นาเรื่องเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา คาตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และการพิจารณาอุทธรณ์ให้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
มาตรา ๑๗ ผู้ ให้ ทุ น ยั งคงสิ ท ธิ ในการใช้ ป ระโยชน์ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ทดลอง หรือวิจัย โดยการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนหรือโอนได้ และไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
แม้ผู้รับทุนจะเป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้การกระทาดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อการใช้
ประโยชน์ตามปกติของผู้รับทุนหรือ คู่สัญญาของผู้รับทุน และไม่ทาให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อัน ชอบธรรม
ของผู้รับทุนหรือคู่สัญญาของผู้รับทุน
มาตรา ๑๘ ผู้รับทุนที่เลือกถือครองสิทธิในผลงานวิจัย มีหน้าที่รายงานผลการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่ ผู้ให้ทุนกาหนด รูปแบบการรายงานผลการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หน่วยงานผู้ให้ทุนมีหน้า ที่รักษาความลับของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้รับทุนและคู่สัญญาของผู้รับทุน
มาตรา ๑๙ ในการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยแก่บุคคลอื่น ผู้รับทุนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะเป็นการโอนสิทธิ ความเป็นเจ้าของให้แก่ หน่วย
บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน เสมือน
หนึ่งเป็นผู้รับทุนเอง
มาตรา ๒๐ ผู้รับทุนที่เลือกถือครองสิทธิในผลงานวิจัย มีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์ ผู้รับ
ทุนมีหน้าที่จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาดาเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่ง
ให้แก่นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยนั้นตามความเหมาะสม
มาตรา ๒๑ ผู้รับทุนที่เลือกถือครองสิทธิในผลงานวิจัยต้องพิจารณาทาสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิ หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับวิสาหกิจที่มี ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและมี ฐานการ
ผลิตหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยก่อน โดยรูปแบบและเงื่อนไขของสัญญาอาจเป็นการอนุญาตให้ใช้
สิทธิแต่ผู้เดียวก็ได้
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มาตรา ๒๒ สิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยของผู้รับทุน จะสิ้นสุดลง
(๑) เมื่อผู้รับทุนซึ่งเป็นนิติบุคคล มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจด
ทะเบียน หรือสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(๒) เมื่อผู้รับทุนที่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
ทั้งนี้ เมื่อสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยของผู้รับทุนสิ้นสุดลง ให้สิทธิการเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน
มาตรา ๒๓ ผู้ ใ ห้ ทุ น มี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการด าเนิ น งานและผลการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ผลงานวิ จัย ที่ เกิ ดจากการให้ ทุ น สนั บ สนุ น ต่ อ คณะกรรมการส่ งเสริม การใช้ ป ระโยชน์ ผลงานวิจั ย และ
นวัตกรรมทุก ๑๒ เดือน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ บ ดี ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการ จานวนไม่เกิน
ห้าคน
ให้ ผู้ แ ทนเลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการร่วม
ให้กรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน "คณะกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๒๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
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(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการ หรือ ผู้ ด ารงต าแหน่ งซึ่งรับ ผิ ด ชอบการบริห ารพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึก ษาพรรคการเมื อ งหรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สามปี
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือใน
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ ผู้
ได้ รับ แต่ งตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่างหรือ เป็ น กรรมการเพิ่ ม ขึ้ น อยู่ในต าแหน่ งเท่ ากั บ วาระที่ เหลื อ อยู่ ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม กาหนดนโยบาย หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจากภาครัฐ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการนาผลงานวิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐไปใช้ประโยชน์
(๓) รั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ย นและแต่ งตั้ งคณะท างานเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งในกรณี ที่ มี ผู้
ร้องเรียนว่ามีการกระทาใดที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและให้คาตัดสินในกรณีมีข้อร้องเรียนตามข้อ (๓) และคาขออุทธรณ์
(๕) ออกประกาศ หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
(๖) ติ ด ตามการแก้ ไขกฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ของหน่ ว ยงานให้ ทุ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
(๗) รายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ตอ่ รัฐมนตรี
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ งอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างาน เพื่ อ พิ จ ารณา
เสนอแนะ และเสนอความคิด เห็ น และอาจเชิญ บุ ค คลหนึ่ งบุ คคลใดมาชี้ แจงหรือ ให้ ความคิ ดเห็ น หรือ
คาแนะนาในกิจการอันอยู่ในอานาจหน้าที่ตามแต่จะเห็นสมควร

๘
มาตรา ๓๐ ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติเป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล
และกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
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
หมวดที่ ๕
การบังคับใช้สิทธิของภาครัฐ
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัย หรือผู้รับโอน
สิท ธิจ ากผู้รับ ทุ น ท าสัญ ญาอนุ ญ าตให้ ผู้ร้อ งขอสามารถนาผลงานวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์ หากผู้ ร้อ งขอได้
พยายามขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยโดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่ง
กรณีแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และมีพฤติการณ์ที่แสดงได้ว่า ผู้รับทุนซึ่งถือ
ครองสิทธิในผลงานวิจัย หรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้รับทุน มิได้ดาเนินการใดๆ หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
จะมีการดาเนินการใดๆ เพื่อนาผลงานวิจัย ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ได้ทาหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานผู้ให้ทุนแจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัย
มาตรา ๓๒ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม มาตรา ๓๑ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อันจาเป็น
(๒) ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรายอื่นใช้สิทธิ
ในผลงานวิจัยของตนด้วยก็ได้
(๓) ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะโอนกิจการหรือชื่อเสียง
ในทางการค้า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น ด้วย
(๔) ค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี
มาตรา ๓๓ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจาเป็น เพื่อการเยียวยาด้าน
สาธารณสุข หรือความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือมีความจาเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามที่ก ฎหมายก าหนด ให้ รัฐมนตรีโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกคาสั่งใช้สิท ธิ ใน
ผลงานวิจัยใดๆที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐก็ได้ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิ
ในผลงานวิจัย และต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๓๔ การบั งคับ ใช้สิท ธิในผลงานวิจัยที่มีสิท ธิบัตร ให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติแห่ ง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

๙
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ให้ ด าเนิ น การให้ มีค ณะกรรมการส่งเสริม การใช้ ป ระโยชน์ ผ ลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การผลงานวิ จั ย ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพลางก่อน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

