
 
 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศส่วนรวม  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั
และนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การให้ทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์
หรือหน้าที่และอ านาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

สภานโยบายอาจก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ งเป็นการทั่วไป
หรือเฉพาะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่  
(๑) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน  

ของรัฐตามมาตรา  ๓  
(๒) คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  เว้นแต่สภานโยบายจะประกาศก าหนด 

ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ได้เป็นรายกรณี   
(๓) การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์  เทคโนโลยีทางทหาร  หรือ 

การป้องกันประเทศ  เฉพาะเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการทหารหรือความมั่นคงของรัฐ  
(๔) การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทย

โดยรวมหรือจะต้องใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการวิจัยอื่น  ซึ่งไม่สมควรให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
เป็นของบุคคลใดหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ  ตามที่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๓  ประกาศก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนการท าสัญญาให้ทุน  

(๕) หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดหรือการวิจัยและนวัตกรรมประเภทหนึ่ง
ประเภทใด  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

กรณีการวิจัยและนวัตกรรมตาม  (๔)  ให้หน่วยงานของรัฐน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ให้ทุน 

ให้แก่ผู้รับทุน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัย  
และนวัตกรรม 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือ 
การสร้างนวัตกรรม  โดยการค้นคว้า  การทดลอง  การส ารวจหรือการศึกษา  รวมถึงองค์ความรู้   
การประดิษฐ์  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  กระบวนการบริการ  หรือการจัดการในรูปแบบใหม่   
ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่ว่าจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม 

“การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์  การจัดท าบริการ  การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต   
การจัดโครงสร้างองค์กร  การบริหารจัดการ  หรือการด าเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์   
หรือการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบ  
ผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น  และให้หมายความรวมถึงการจ าหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้ด้วย 

“สัญญาให้ทุน”  หมายความว่า  สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง 
ผู้ให้ทุนและผู้รับทุน 

“ผู้ให้ทุน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๓  ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม 

“ผู้รับทุน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ 
ผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน 

“นักวิจัย”  หมายความว่า  ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุน  
ระบุว่าเป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่งและให้หมายความ 
รวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์  
ผลงานนั้นด้วย 

“คนต่างด้าว”  หมายความว่า  คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

มาตรา ๖ ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนต้องจัดท าสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การจัดท าสัญญาซึ่งผู้รับทุนให้บุคคลอื่นท างานบางส่วน
ตามสัญญาให้ทุนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อก าหนดใดในสัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองที่แตกต่างไปจากระเบียบตามวรรคหนึ่ง  
ข้อก าหนดนั้นเป็นโมฆะ  แต่ไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อก าหนดอื่นในสัญญานั้น  

ข้อก าหนดใดในสัญญาซึ่งผู้รับทุนให้บุคคลอื่นท างานบางส่วนตามสัญญาให้ทุนที่ก าหนด 
ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับท างานหรือผู้อื่น  ข้อก าหนดนั้นเป็นโมฆะ   
แต่ไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อก าหนดอื่นในสัญญานั้น 

มาตรา ๗ ผู้รับทุนมีหน้าที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากสัญญาให้ทุน  
ให้ผู้ให้ทุนทราบตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่  ให้หัวหน้าโครงการวจิัยตามสัญญาให้ทุนมหีนา้ที่
เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้รับทุนโดยเร็ว  

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๐  ให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากสัญญา 
ให้ทุนตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่งหรือที่เกิดขึ้นจากสัญญาตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  โดยใช้ทุนสนับสนุน 
การวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาให้ทุนเป็นของผู้รับทุน  เมื่อผู้รับทุนได้เปิดเผยผลงานวจิัยและนวตักรรม 
ตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  และแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พร้อมทั้ง
เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหนังสือต่อผู้ให้ทุนภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือมิได้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ให้ทุนแจ้งให้นักวิจัยทราบผ่านหัวหน้าโครงการวิจัยโดยให้หัวหน้า
โครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยต่อไป  และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยโดยอนุโลม  

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ให้ผู้ให้ทุนออกหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่เจ้าของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยเร็ว 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสองและวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระยะเวลา  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้รับทุนมิได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดตามมาตรา  ๗   
วรรคหนึ่ง  หรือกรณีที่ผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด   
หรือไม่ด าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสี่  ให้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนั้นเป็นของผู้ให้ทุน 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๓  และหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ 
หน่วยงานหรือบุคคลในภาคเอกชนร่วมกันให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  ความเป็นเจ้าของ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมให้ทุน 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาเป็นผู้ให้ทุนโดยใช้ 
เงินรายได้ของตนซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรรจากกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  หรือทุนสนั บสนุน 
การวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้   ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดในสัญญาให้ทุน 

มาตรา ๑๑ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง มี ถิ่ นที่ อยู่ ใ น ราชอาณาจั ก ร ไทยจะมี สิ ทธิ และหน้ าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เพียงใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๒ ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๘   
มีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ต่อผู้ให้ทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  และตามแผนและ 
กลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา  ๘  

ในกรณีที่เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด าเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด 

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใน  
ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้น  หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่ 
คณะกรรมการประกาศก าหนดตามลักษณะของเทคโนโลยีหรือลักษณะการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



นวัตกรรมนั้น  ซึ่งต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในประกาศนั้นด้วย  หากเจ้าของผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมมิได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือ 
แจ้งเตือนให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวตักรรมน าผลงานดงักล่าวไปใช้ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่ผู้ใหท้นุ 
ก าหนด  

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓  ในกรณีที่เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมิได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
หรือมิได้น าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม  
แล้วแต่กรณี  ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ 
ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  และให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจจดทะเบียนสิทธิ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อไป  ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มี หน้าที่และ 
อ านาจดังกล่าวด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบ 

มาตรา ๑๓ ก่อนครบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  หากผู้เป็น 
เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมยังมิได้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  แต่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป  ให้ยื่นค าขอต่อผู้ให้ทุน  พร้อมแสดงข้อเท็จจริงและหลักฐานอันแสดง 
ให้เห็นถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  หากผู้ให้ทุนเห็นด้วยกับค าขอ   
ให้ผู้ให้ทุนขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวัตกรรมตามที่เห็นสมควร  หากพ้นระยะเวลา
ที่ผู้ให้ทุนขยายให้แล้วยังไม่มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ให้ความเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายนั้น  เว้นแต่  
จะได้มีการอุทธรณ์ตามวรรคสาม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของ
ผู้ให้ทุน  ให้น าความในมาตรา  ๑๒  วรรคสี่  มาใช้บังคับแก่ผู้ให้ทุนและผู้มีหน้าที่และอ านาจจดทะเบียน
สิทธิตามกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 

การพิจารณาความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการของผู้ให้ทุน  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผล  
การด าเนินการดังกล่าว  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายได้จาก 
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ให้ผู้รับทุนดังกล่าวจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัย   
และในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นสถาบันอุดมศึกษาให้น ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ส าหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้วย   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าตอบแทนอันค านวณเป็นเงินได้   
หากนิติบุคคลนั้นมีรายได้จากการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ให้นิติบุคคลดังกล่าว
จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยด้วย  

ในกรณีที่มีนักวิจัยหลายคน  แต่นักวิจัยเพียงบางคนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  หากนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายได้จาก 
การน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์  ให้นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่  
นักวิจัยอื่นซึ่งมิได้เป็นเจ้าของด้วย 

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของหรือร่วมเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีรายได้จาก  
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ให้ผู้ให้ทุนดังกล่าวจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยด้วย 

การจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นเจ้าของไปเป็นของ 
บุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน  และต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งน าไปจดทะเบียน 
ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

การโอนตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นการโอนให้แก่นิติบุคคลซึ่งผู้รับทุนมอบหมายให้บริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน   

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลซึ่งผู้รับทุนมอบหมายให้บริหารจัดการผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ  
ผู้รับโอนทุกทอดด้วยโดยอนุโลม 
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ให้น าความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่ผู้รับโอนตามมาตรานี้ด้วย 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ ผู้ให้ทุนหรือผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเกิดจาก
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือการศึกษา  ค้นคว้า   ทดลอง  วิจัย  หรือพัฒนา   
ไม่ว่าผลงานนั้นจะโอนไปเป็นของผู้ใด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกินสมควร  และไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงาน
ดังกล่าวเกินสมควร  

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด  หากคณะกรรมการ
เห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าหากอยู่ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใด  คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ไปให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลนั้น  หรือมีค าสั่งอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลนั้นใช้สิทธิ 
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้   โดยต้องชดใช้ค่าทดแทนหรือเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมภายใน 
เวลาอันควร  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนา  
ของผู้ให้ทุนและให้น าไปใช้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป 

เพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ให้ทุนรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของและการใช้หรือไมใ่ช้ประโยชน์ในผลงานวจิัยและนวัตกรรมดงักล่าวต่อคณะกรรมการ  
โดยให้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายประกาศ
ก าหนด  

มาตรา ๑๘ เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมสมรรถนะในการผลิตและผลิตภาพ สร้างรายได้   
ยกระดับคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อม  ในการสร้างประโยชน์ให้สังคมหรือชุมชน  รวมทั้งการถ่ายทอด  
ความรู้หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกร  กลุ่มอาชีพในชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจเพื่อสังคม   
ผู้ด้อยโอกาส  หรือประชาชนในพ้ืนที่  ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ 
ประเทศ  ให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเงินจากกองทุนให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์  
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง 
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มาตรา ๑๙ เ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา  ๑๘  ให้ เกิดประสิทธิผล   
ให้สภานโยบายก าหนดหน่วยงานเฉพาะมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน  
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง  ทั้งนี้    
ตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนดโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ 

ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามมาตรา  ๑๘  
เป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ด าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
แห่งมาตรา  ๑๘  ด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งประสงค์จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอาจยื่นค าขอต่อ 
คณะกรรมการเพ่ือขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว  โดยแสดงหลักฐานว่า 
ผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
โดยได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว  แต่ไม่สามารถตกลงกันได้  
ภายในระยะเวลาอันควร 

เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากปรากฏต่อคณะกรรมการว่าเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมิได้ด าเนินการใด ๆ  เพ่ือน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา  
สองปีนับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งอนุญาตให้ผู้ขอ 
สามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ได้และก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมภายใน  
ระยะเวลาอันควร  โดยอาจก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร  และต้องแจ้งให้เจ้าของ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า  โดยให้ถือว่าค าสั่งอนุญาตดังกล่าวเป็นการให้ใช ้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด  

ผู้ยื่นค าขอและเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรานี้ต่อ 
สภานโยบายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  และให้สภานโยบายวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 
ค าวินิจฉัยของสภานโยบายให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๑ ในภาวะสงครามหรือการรบ  หรือในภาวะฉุกเฉิน  หรือในกรณีที่มีความจ าเป็น 

เพ่ือรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ  หรือเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ  
หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  หรือมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น   
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ให้นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ  ที่เกิดจากทุนสนับสนุน  
การวิจัยและนวัตกรรม  โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และต้องแจ้งให้ 
เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิทธิฟ้องให้เพิกถอนค าสั่งหรือเพ่ิมจ านวนค่าตอบแทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น 

มาตรา ๒๒ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  และที่ผ่านมารัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  
มาอย่างต่อเนื่อง  แต่โดยที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วยข้อจ ากัด
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐจึงไม่มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น  เพ่ือให้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้  อันจะเป็นประโยชน์ทั้งการต่อยอด
การวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  และเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น  
สมควรก าหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุน 
ของภาครัฐได้  มีกลไกการบริหารจัดการและติดตามการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  เพ่ือให้เกิดความสมดุล  
ระหว่างประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์ส่วนรวม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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