พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
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พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้เ รี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“วิทยาศาสตร์ ” หมายความว่า ความรู้และความเข้าใจธรรมชาติที่ได้โดยการสั งเกต ค้นคว้า
วิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วจัดเป็นระเบียบ
“เทคโนโลยี” หมายความว่า วิทยาการที่นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่า
ในทางใด
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“นวัตกรรม” หมายความว่า การใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการและประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการกระบวนการ
ผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่
“การวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า การค้นคว้าโดยการทดลอง สารวจหรือศึกษาตามหลัก
วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลของการค้นคว้าเพื่อนามาใช้ในการยกระดับความสามารถ
ทางการผลิตและการบริการหรือทางวิชาการหรือประโยชน์อย่างอื่นในทางเศรษฐกิจและสังคม หรือในทางวิชาการ
เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
“สถาบันเครือข่าย” หมายความว่า สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่คณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติคัดเลือก
ให้เข้าร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อทาความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
แห่งอื่นในการดาเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษาขั้นสูงร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“กลุ่ มสถาบั น เครื อข่าย” หมายความว่า กลุ่ มของสถาบันเครือข่ายตั้งแต่ส ามแห่ งที่ทาความ
ร่วมมือกัน เพื่อดาเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษาขั้นสูงในโครงการหรือหลักสูตรที่นามาใช้ร่วมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
“ส านั กงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

หมวด 1
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาตรา 5 การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ เป็น ไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรา 12 (1) โดยต้องมีแนวทางดาเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยเฉพาะกาลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จาเป็น
ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและดาเนินการให้มีการใช้กาลัง คนดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(2) การพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ ย นบุ คลากรการวิจั ย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(3) การส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนร่วมมือสร้างเครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการ
พัฒนาเชิงทดลองในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผลักดันให้มีการนาผลการวิจัยและพัฒนาไปสร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
(4) การส่งเสริมให้สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือนักวิจัยขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) การส่งเสริมการใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลังและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็น
เครื่องมือในการสร้างและขยายตลาดรองรั บสินค้าและบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยอย่างเหมาะสม
(6) การส่ งเสริ มความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่คนไทย
(7) การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นเป็นการสมควร
กาหนด เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
(8) การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จาเป็น ให้
กระจายอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นกลไกสาคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการสร้างและ

เผยแพร่ความรู้และใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน การเพิ่มผลผลิตของภาคการผลิตและบริการและของชุมชน
และการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
(9) การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ เอื้อต่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(10) การสนั บ สนุ น ให้ มีการยกย่องเชิดชูเ กียรติ องค์กรหรื อบุ คคลที่ มีผ ลงานดีเด่นเป็ นเลิ ศ ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล
หมวด 2
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา 6 ให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก
จานวนไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ อื่นเป็น
กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระนั้น อยู่ ในตาแหน่งเพื่ อดาเนินงานต่อ ไปจนกว่า กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ง ตามวาระ อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง อี ก ได้ แ ต่จ ะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ หย่ อ น
ความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7
มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองปร ะธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนดาเนินกิจกรรมตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(5) ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งจะ
เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
(6) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
(7) กาหนดอัตราเงิน เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ และผู้ อานวยการตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
(8) จัดให้มีการประเมินการดาเนินงานของสานักงานต่อคณะรัฐมนตรี
(9) เสนอรายงานประจาปีของสานักงานต่อคณะรัฐมนตรี
(10) ออกระเบี ย บ หรื อข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออก
ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
(11) ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีห รือคณะรัฐ มนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรา
12 (1) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) แนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) แนวทางการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
(3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ ศักยภาพและ
คุณธรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
(4) แนวทางการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(5) การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(6) ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(7) แนวทางการเร่ ง รั ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศแบบพอเพี ย งโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(8) การก าหนดภารกิ จ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดาเนินการตามภารกิจนั้นและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนแนวทางได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
การกาหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างชัดเจนและมีสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่
กระทบต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ
มาตรา 14 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 12 (1) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดาเนินการตามภารกิจที่
กาหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดทาแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรั บปรุง
แผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหรือเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งสอดคล้องกันได้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งเห็นว่า การดาเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะขัดแย้งกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ ขัดแย้งกับนโยบายหรือแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรือมีปัญหาอื่นใดที่ไม่อาจปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย
มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

หมวด 3
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา 16 ให้มีสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติ บุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา 17 สานักงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(2) จัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
(3) สนับสนุนและให้คาแนะนาการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ
(4) ติดตามและรวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ และรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ
(5) จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 12 (9)
(6) จัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(7) จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 12 (2)
(8) ประสานงานและติดตามการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ในการจัดทาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
(1) ให้สานักงานรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบด้วย
รายงานและข้อมูลตาม (5) (6) และ (7) ให้สานักงานเปิดเผยหรือเผยแพร่ตามสมควร

มาตรา 18 สานักงานอาจมีรายได้จาก
(1) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(2) เงินและทรัพย์สินที่โอนมา
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่ าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดาเนินการของสานักงาน
ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา 19 ในการด าเนิ น กิ จ การของส านั ก งาน ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรอง
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ใน
จานวนนี้ให้แต่งตั้งผู้แทนภาคเอกชนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้อานวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
ให้นามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา 20 คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสานักงาน อานาจ
หน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(2) ให้ความเห็นชอบแผนการเงินและงบประมาณประจาปีของสานักงาน
(3) ออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการตามมาตรา 25
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(5) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเครือข่ายและกลุ่มสถาบันเครือข่ายและ
การสนับสนุนแก่นักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย
(6) คัดเลือกสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศเข้าร่วมเป็นสถาบัน
เครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย

(7) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การดาเนินงาน การบริหารงาน การ
บริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สิน และการพัสดุของสานักงาน
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 21 การประชุมของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 22 ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงาน
มาตรา 23 เลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(3) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(4) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการ
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งาน หรื อ กิ จ การที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของสานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา 24 เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา 25 การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกาหนด

มาตรา 26 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 24 เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(4) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23
มาตรา 27 ให้เลขาธิการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานและตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายของคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับ
และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
(2) บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานทุกตาแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
(3) วางระเบี ย บเกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานของส านั ก งาน โดยไม่ขัดหรื อ แย้ ง กับระเบี ยบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
มาตรา 28 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงานและเพื่อ
การนี้ เ ลขาธิ ก ารจะมอบอ านาจให้ บุ ค คลใดปฏิ บั ติ ง านเฉพาะอย่ า งแทนก็ ไ ด้ แ ต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกาหนด
การรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
มาตรา 29 ให้ มี ส ถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั้นสู ง ขึ้ นในส านัก งานท าหน้า ที่ ใ นการ
ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทาความร่วมมื อด้านการศึกษาหรือ
การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นการวิ จัย เพื่ อ เพิ่ ม นั ก วิจัยให้
เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย
(2) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น วิ จั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในประเทศ กับ สถาบั น วิจั ย หรื อสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒ นาหรือการจั ด
การศึกษาระดับ ปริ ญญาโทและปริญญาเอก โดยให้ ส ถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่ว มเป็นสถาบัน
เครือข่ายของสถาบัน และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการดาเนินโครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงการ
หรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาอื่นที่กลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อนาสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่ม
สถาบันเครือข่ายไปสู่การยอมรับในระดับสากล
(4) ด าเนิ น การให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งสถาบั น วิ จั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ
(5) เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่ายและส่งเสริมให้มีการ
นาผลการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
(6) เสนอชื่ อ สถาบั น วิ จั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศให้ ค ณะ
กรรมการบริหารพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย หรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย
ให้สถาบันมีบุคลากรเท่าที่จาเป็นในการประสานงานและการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือตาม
อานาจหน้าที่ของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันจะไม่ดาเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
มาตรา 30 ให้สถาบันมีผู้อานวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถาบัน
คุ ณ สมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ ง ตลอดจนอ านาจหน้ า ที่ ข อง
ผู้อานวยการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
ในการบริหารกิจการของสถาบัน ให้ผู้อานวยการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
หมวด 4
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการดาเนินงานของสานักงาน

มาตรา 31 ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่
สาคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ
ตามควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ
มาตรา 32 ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
มาตรา 33 ในทุกรอบปี ให้ ส านักงานการตรวจเงิน แผ่ น ดินหรื อบุ คคลภายนอกตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ สอบบัญชีและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
มาตรา 34 ให้ ผู้ ส อบบั ญชีมี ห น้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลั กฐานต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของสานักงาน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการบริหาร เลขาธิการ ผู้อานวยการตลอดจนพนักงาน
หรือลูกจ้างของสานักงาน และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสานักงานเป็น
การเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา 35 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา 36 ให้สานักงานจัดทารายงานประจาปีเสนอคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว
พร้อมทั้งผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการดาเนินงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอกที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
หมวด 5
การกากับดูแล

มาตรา 37 ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการของสานักงานให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมี
อานาจสั่งให้สานักงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานและมีอานาจยับยั้งการกระทาของสานัก งานที่ขัด
ต่ออานาจหน้ าที่ของส านั กงาน นโยบายของรัฐ บาล หรือมติคณะรัฐ มนตรี ที่เ กี่ยวข้ อง ตลอดจนสั่ งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา 38 ในระหว่างที่ยังไม่มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ น โยบายและแผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2548 เป็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะได้มีการจัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 39 ให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2548 เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 40 ในวาระเริ่มแรกให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 41 ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา 19 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา 19

มาตรา 42 ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศและงานการจัดทาข้อมูลข้อสนเทศที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระท รวง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามวรรคหนึ่งผู้ใดสมัครใจจะไปเป็น
พนั กงานหรื อลู กจ้ างของส านั กงาน ให้ แสดงเจตนาเป็นหนังสื อต่อผู้ บังคับบัญชาภายในเก้าสิ บวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และเมื่อผ่านการคัดเลื อกหรือการประเมินตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริห าร
กาหนดแล้ว ให้สานักงานรับไว้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน
ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพื่อไปเป็นพนักงานของสานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้
ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นลูกจ้างของสานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการเลิ ก หรื อ ยุ บ ต าแหน่ ง หรื อ เลิ ก จ้ า งโดยไม่ มี ค วามผิ ด และให้ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
มาตรา 43 ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
2534 ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร ะดับประเทศ และงานการจัดทาข้อมูล
ข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
พนักงานของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่
โอนไปตามวรรคหนึ่งผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของสานักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารกาหนดแล้วให้สานักงานรับไว้เป็นพนักงานของสานักงาน
พนั ก งานของส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ที่ ไ ปเป็ น พนั ก งานของ
สานักงานตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงาน เพราะสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติเลิกหรือยุบตาแหน่งตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่
ประเทศไทยยั ง ขาดการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว และขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างเป็นตรรกะและมีเหตุผล และสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่
การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น มี ค วามรอบรู้ แ ละมี ค วามสามารถโดยไม่ ต้อ งพึ่ ง พาผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเกินความจาเป็น รวมทั้งมีองค์กรที่ทาหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่าง
สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการพัฒนา
บุ คลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิ ตและบริการของ
ประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

