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เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิทยาศาสตร์” หมายความว่า ความรู้และความเข้าใจธรรมชาติที่ได้โดยการสังเกต ค้นคว้า

วิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วจัดเป็นระเบียบ 

“เทคโนโลยี” หมายความว่า วิทยาการที่น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่า
ในทางใด 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 33 ก/หน้า 55/13 กุมภาพันธ์ 2551 



“นวัตกรรม” หมายความว่า การใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการและประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพ่ือการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการกระบวนการ
ผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ 

“การวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า การค้นคว้าโดยการทดลอง ส ารวจหรือศึกษาตามหลัก
วิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลของการค้นคว้าเพ่ือน ามาใช้ในการยกระดับความสามารถ
ทางการผลิตและการบริการหรือทางวิชาการหรือประโยชน์อย่างอ่ืนในทางเศรษฐกิจและสังคม หรือในทางวิชาการ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

“สถาบันเครือข่าย” หมายความว่า สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติคัดเลือก
ให้เข้าร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือท าความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
แห่งอ่ืนในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษาข้ันสูงร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“กลุ่มสถาบันเครือข่าย” หมายความว่า กลุ่มของสถาบันเครือข่ายตั้งแต่สามแห่งที่ท าความ
ร่วมมือกัน เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษาขั้นสูงในโครงการหรือหลักสูตรที่น ามาใช้ร่วมกัน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 



หมวด 1 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

 

มาตรา 5  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรา 12 (1) โดยต้องมีแนวทางด าเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะก าลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 
ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและด าเนินการให้มีการใช้ก าลังคนดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(2) การพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนการน าเข้าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

(3) การส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนร่วมมือสร้างเครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการ
พัฒนาเชิงทดลองในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผลักดันให้มีการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปสร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

(4) การส่งเสริมให้สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือนักวิจัยขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

(5) การส่งเสริมการใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลังและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็น
เครื่องมือในการสร้างและขยายตลาดรองรับสินค้าและบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยอย่างเหมาะสม 

(6) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่คนไทย 

(7) การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นเป็นการสมควร
ก าหนด เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

(8) การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ าเป็น ให้
กระจายอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือเป็นกลไกส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการสร้างและ



เผยแพร่ความรู้และใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน การเพ่ิมผลผลิตของภาคการผลิตและบริการและของชุมชน
และการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

(9) การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ เอ้ือต่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(10) การสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

  
มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก
จ านวนไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

  
มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 



มาตรา 8  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ อ่ืนเป็น

กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

  
มาตรา 10  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 11  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาศึกษา 

เสนอแนะ หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



(1) จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2) จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(5) ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งจะ
เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

(6) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร 

(7) ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ และผู้อ านวยการตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร 

(8) จัดให้มีการประเมินการด าเนินงานของส านักงานต่อคณะรัฐมนตรี 
(9) เสนอรายงานประจ าปีของส านักงานต่อคณะรัฐมนตรี 
(10) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออก

ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

(11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 13  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรา 

12 (1) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) แนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(2) แนวทางการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

(3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ ศักยภาพและ
คุณธรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

(4) แนวทางการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(5) การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 



(6) ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(7) แนวทางการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบพอเพียงโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(8) การก าหนดภารกิจที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจนั้นและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนแนวทางได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

การก าหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างชัดเจนและมีสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่
กระทบต่อการด าเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ 

  
มาตรา 14  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 12 (1) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่
ก าหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุง
แผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหรือเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งสอดคล้องกันได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งเห็นว่า การด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะขัดแย้งกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ ขัดแย้งกับนโยบายหรือแผนอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรือมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่อาจปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย 

  
มาตรา 15  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญได้รับเบี้ยประชุมหรือ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
 



หมวด 3 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

  
มาตรา 16  ให้มีส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

  
มาตรา 17  ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(2) จัดท าแผนการด าเนินงานของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(3) สนับสนุนและให้ค าแนะน าการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ 

(4) ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ และรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ 

(5) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 12 (9) 
(6) จัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(7) จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 12 (2) 

(8) ประสานงานและติดตามการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ในการจัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม 
(1) ให้ส านักงานรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบด้วย 

รายงานและข้อมูลตาม (5) (6) และ (7) ให้ส านักงานเปิดเผยหรือเผยแพร่ตามสมควร 



มาตรา 18  ส านักงานอาจมีรายได้จาก 

(1) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินและทรัพย์สินที่โอนมา 

(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(5) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินการของส านักงาน 

ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา 19  ในการด าเนินกิจการของส านักงาน ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรอง
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ใน
จ านวนนี้ให้แต่งตั้งผู้แทนภาคเอกชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ให้น ามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

  
มาตรา 20  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของส านักงาน อ านาจ

หน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(1) ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 

(2) ให้ความเห็นชอบแผนการเงินและงบประมาณประจ าปีของส านักงาน 

(3) ออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการตามมาตรา 25 

(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 

(5) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเครือข่ายและกลุ่มสถาบันเครือข่ายและ
การสนับสนุนแก่นักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย 

(6) คัดเลือกสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศเข้าร่วมเป็นสถาบัน
เครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย 



(7) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การด าเนินงาน การบริหารงาน การ
บริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สิน และการพัสดุของส านักงาน 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา 21  การประชุมของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 22  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

  
มาตรา 23  เลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 

(3) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(4) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ

บริหารจัดการ 

(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(8) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  
มาตรา 24  เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 

  
มาตรา 25  การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

  



มาตรา 26  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 24 เลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

(4) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 

  
มาตรา 27  ให้เลขาธิการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานและตามนโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายของคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับ 
และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

(2) บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานทุกต าแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

  
มาตรา 28  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงานและเพ่ือ

การนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารก าหนด 

การรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

  
มาตรา 29  ให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นในส านักงานท าหน้าที่ในการ

ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศท าความร่วมมือด้านการศึกษาหรือ
การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้
เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย 

(2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในประเทศ กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาหรือการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่วมเป็นสถาบัน
เครือข่ายของสถาบัน และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการด าเนินโครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงการ
หรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาอื่นที่กลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพ่ือน าสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่ม
สถาบันเครือข่ายไปสู่การยอมรับในระดับสากล 

(4) ด าเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันวิจัยหรือ
สถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่ายและส่งเสริมให้มีการ
น าผลการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

(6) เสนอชื่ อสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่ างประเทศให้คณะ
กรรมการบริหารพจิารณาการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย หรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย 

ให้สถาบันมีบุคลากรเท่าที่จ าเป็นในการประสานงานและการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือตาม
อ านาจหน้าที่ของสถาบัน  ทั้งนี้ สถาบันจะไม่ด าเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

  
มาตรา 30  ให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถาบัน 

คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร 

ในการบริหารกิจการของสถาบัน ให้ผู้อ านวยการปฏิบัติหน้าที่ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 

  
หมวด 4 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการด าเนินงานของส านักงาน 

 

  



มาตรา 31  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่
ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ
ตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ 

  
มาตรา 32  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
  
มาตรา 33  ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะ

กรรมการบริหารแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ สอบบัญชีและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

  
มาตรา 34  ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องของส านักงาน เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการบริหาร เลขาธิการ ผู้อ านวยการตลอดจนพนักงาน
หรือลูกจ้างของส านักงาน และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของส านักงานเป็น
การเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

  
มาตรา 35  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารเพื่อรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  
มาตรา 36  ให้ส านักงานจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว 
พร้อมทั้งผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการด าเนินงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอกที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

  
หมวด 5 

การก ากับดูแล 

 



มาตรา 37  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของส านักงานให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจสั่งให้ส านักงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานและมีอ านาจยับยั้งการกระท าของส านัก งานที่ขัด
ต่ออ านาจหน้าที่ของส านักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 38  ในระหว่างที่ยังไม่มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2548 เป็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะได้มีการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 39  ให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2548 เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 40  ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 41  ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19 ให้คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา 19 

 



มาตรา 42  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศและงานการจัดท าข้อมูลข้อสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้ างของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระท รวง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามวรรคหนึ่งผู้ใดสมัครใจจะไปเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดแล้ว ให้ส านักงานรับไว้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน 

ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพ่ือไปเป็นพนักงานของส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้
ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นลูกจ้างของส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

  
มาตรา 43  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
2534 ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และงานการจัดท าข้อมูล
ข้อสนเทศที่เก่ียวข้องที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่
โอนไปตามวรรคหนึ่งผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของส านักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารก าหนดแล้วให้ส านักงานรับไว้เป็นพนักงานของส านักงาน 

พนักงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ไปเป็นพนักงานของ
ส านักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงาน เพราะส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติเลิกหรือยุบต าแหน่งตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล 

  
 
 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่
ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างเป็นตรรกะและมีเหตุผล และสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีความรอบรู้และมีความสามารถโดยไม่ต้องพ่ึงพาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเกินความจ าเป็น รวมทั้งมีองค์กรที่ท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่าง
สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และเพ่ือสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและบริการของ
ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
 


