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พระราชบัญญัติ
วาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี
“วิทยาศาสตร” หมายความวา ความรูและความเขาใจธรรมชาติที่ไดโดยการสังเกต คนควา
วิเคราะหและสังเคราะห แลวจัดเปนระเบียบ
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“เทคโนโลยี” หมายความวา วิทยาการที่นําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ไมวาในทางใด
“นวัตกรรม” หมายความวา การใชความรู ทักษะการบริหารจัดการและประสบการณทางดาน
วิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยี เพื่อการคิดคน การประดิษฐ การพัฒนา การผลิตสินคา การบริการ
กระบวนการผลิต และการจัดการองคกรในรูปแบบใหม
“การวิจัยและพัฒนา” หมายความวา การคนควาโดยการทดลอง สํารวจหรือศึกษาตามหลัก
วิช าการเพื่อ ใหไดขอมูล ความรู รวมทั้งการพัฒนาผลของการคน ควาเพื่อนํามาใชใ นการยกระดับ
ความสามารถทางการผลิตและการบริการหรือทางวิชาการหรือประโยชนอยางอื่นในทางเศรษฐกิจและ
สังคม หรือในทางวิชาการ เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
“สถาบั น เครื อ ข า ย” หมายความว า สถาบั น วิ จั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ
ตางประเทศที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติคัดเลือกใหเขารวมกับสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อทําความรวมมือ
กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาแหงอื่นในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษาขั้นสูง
รวมกันในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
“กลุมสถาบันเครือขาย” หมายความวา กลุมของสถาบันเครือขายตั้งแตสามแหงที่ทําความ
รวมมือกัน เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษาขั้นสูงในโครงการหรือหลักสูตรที่นํามาใช
รวมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแหงชาติ
“คณะกรรมการบริ หาร” หมายความว า คณะกรรมการบริ หารสํ านั กงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
“เลขาธิ ก าร” หมายความว า เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
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“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาตรา ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปน ไปตามนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๑) โดยตองมีแนวทาง
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(๑) การสงเสริม และสนับสนุน การผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะกําลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผูสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จําเปน ใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศและดําเนินการให
มีการใชกําลังคนดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๒) การพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมและสนับสนุนให
มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ ตลอดจนการนําเขาผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
(๓) การสงเสริมใหสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนรวมมือสรางเครือขาย
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมให
สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยประยุกต และการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาตาง ๆ รวมทั้งผลักดันใหมีการนําผลการวิจัยและ
พัฒนาไปสรางเสริมภูมปิ ญญาทองถิ่น ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชีวิต
ของประชาชน และประโยชนสาธารณะอยางอื่น
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(๔) การสงเสริมใหสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือนักวิจัยขอรับความคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๕) การสงเสริม การใชมาตรการทางการเงิน หรือการคลังและกลไกการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐเปนเครื่องมือในการสรางและขยายตลาดรองรับสินคาและบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยอยางเหมาะสม
(๖) การสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในประเทศและตางประเทศแกคนไทย
(๗) การสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นเปน
การสมควรกําหนด เปนกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน
(๘) การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จําเปน ใหกระจายอยางทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเปนกลไกสําคัญของโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญาในการสรางและเผยแพรความรูและใชความรูเพื่อแกไขปญหาในชุมชน การเพิ่มผลผลิตของภาค
การผลิตและบริการและของชุมชนและการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาอยางยั่งยืน
(๙) การสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของใหเอื้อ
ตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๑๐) การสนับสนุนใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนเปนเลิศทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหเกิดสังคมฐานความรูและการพัฒนาชุมชนและประเทศอยางเหมาะสมและมีความสมดุล
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมแหงชาติ
ประกอบดว ย นายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรีว าการกระทรวงวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีเปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิช ย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐ มนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย แห ง ชาติ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก จํ า นวนไม เ กิ น สิ บ เอ็ ด คนซึ่ ง
คณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้ง เปนกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน กรรมการและ
เลขานุการ และเลขาธิการเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเปนที่ประจักษดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด และใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถเปนที่ประจักษในดานเศรษฐศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และบริหารธุรกิจ
อยางนอยดานละหนึ่งคน
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแ ตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
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มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใ หกรรมการซึ่งมาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ศึกษา เสนอแนะ หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานของรัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ
รวมทั้งเสนอมาตรการการแกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกลาว
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(๔) สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนดําเนินกิจกรรม
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๕) ติดตามและประเมินสถานการณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งจะเปนอันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอความเสียหายตอทรัพยสิน
ของประชาชนหรือของรัฐ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหหนวยงานของรัฐแกไขหรือ
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
(๖) แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร
(๗) กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ และผูอํานวยการตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร
(๘) จัดใหมีการประเมินการดําเนินงานของสํานักงานตอคณะรัฐมนตรี
(๙) เสนอรายงานประจําปของสํานักงานตอคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ออกระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออก
ระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
มาตรา ๑๒ (๑) อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) แนวทางการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๒) แนวทางการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
(๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสามารถ ศักยภาพ
และคุณธรรมใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
(๔) แนวทางการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี
(๕) การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๖) ประโยชน ความเปนไปได ความเสี่ยง และความเกี่ยวของกับศีลธรรมและจริยธรรม
ของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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(๗) แนวทางการเร งรั ดการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศแบบพอเพีย งโดยใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๘) การกําหนดภารกิจที่ตองดําเนิน การใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หนวยงานของรัฐ ที่มีหนาที่ดําเนิน การตามภารกิจนั้น และ
ประมาณการคาใชจายตลอดจนแนวทางไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการ
การกําหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมตามวรรคหนึ่ ง ต อ งระบุ ม าตรการส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมอย า งชั ด เจนและมี สั ด ส ว นการลงทุ น ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง
ตองไมกระทบตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนแมบทการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ
มาตรา ๑๔ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๒ (๑) แลว ใหหนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอ
ตอคณะกรรมการ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจแจงใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแกไขปรับปรุง
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละแหงสอดคลอง
กันได
ในกรณี ที่ห น ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง เห็ น ว า การดํ า เนิ น การตามนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะขัดแยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่
หนวยงานของรัฐแหงนั้น มีหนาที่ตองปฏิบัติ ขัดแยงกับนโยบายหรือแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หรือมีปญหาอื่นใดที่ไมอาจปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย
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มาตรา ๑๕ ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และผูเชี่ยวชาญไดรับเบี้ยประชุม
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
มาตรา ๑๖ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกัน สังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๑๗ สํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอ
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๒) จัดทําแผนการดํ าเนิน งานของสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการบริห ารเพื่อ ใหความ
เห็นชอบ
(๓) สนับสนุนและใหคําแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ
(๔) ติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ และ
รายงานใหคณะกรรมการทราบ
(๕) จัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๒ (๙)
(๖) จัดใหมีตัวชี้วัด ฐานขอมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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(๗) จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอตอคณะกรรมการเพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๘) ประสานงานและติดตามการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ในการจัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม (๑)
ใหสํานักงานรับฟงความคิดเห็น จากหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ประกอบดวย
รายงานและขอมูลตาม (๕) (๖) และ (๗) ใหสํานักงานเปดเผยหรือเผยแพรตามสมควร
มาตรา ๑๘ สํานักงานอาจมีรายไดจาก
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินและทรัพยสินที่โอนมา
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ดอกผล และผลประโยชนหรือรายไดอื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการของสํานักงาน
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๑๙ ในการดํ า เนิ น กิ จ การของสํ า นั ก งาน ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมแหง ชาติคณะหนึ่ง ประกอบดว ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปน รองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนหกคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งเปนกรรมการ ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งผูแทนภาคเอกชนจํานวน
ไมน อยกวาสามคน เลขาธิการเป น กรรมการและเลขานุ การ และผูอํา นวยการเป น กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสํานักงาน
อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการเงินและงบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๓) ออกระเบียบวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการตามมาตรา ๒๕
(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๕) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันเครือขายและกลุม สถาบันเครือขาย
และการสนับสนุนแกนักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันเครือขายหรือกลุมสถาบันเครือขาย
(๖) คัดเลือ กสถาบั น วิ จัย หรื อสถาบั น การศึ กษาในประเทศหรื อตา งประเทศเข าร วมเป น
สถาบันเครือขายหรือกลุมสถาบันเครือขาย
(๗) ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุม ดูแ ล การดําเนิน งาน การบริหารงาน
การบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ การประชุม ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๓ เลขาธิการตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(๓) อายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๔) เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการ
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(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
(๘) ไมเปน ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของกับสํานักงาน หรือกิจการที่ขัดหรือแยงกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๒๔ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง อีกได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๖ นอกจากการพน จากตํา แหน งตามวาระตามมาตรา ๒๔ เลขาธิก ารพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการใหออก เพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน บกพรองตอหนาที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๗ ใหเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงานและตามนโยบาย
และแผนระดับชาติวา ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ขอบังคับ และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
(๒) บังคับบัญชาและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของสํานักงานทุก
ตําแหนงตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการบริหาร
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(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ หรือ
ขอบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ขอบังคับ และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหาร
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานและ
เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจให บุคคลใดปฏิบั ติงานเฉพาะอยางแทนก็ไ ดแ ตตอ งเปน ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกําหนด
การรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไมมีเลขาธิการหรือเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๙ ใหมีสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นในสํานักงานทําหนาที่ในการ
ประสานงานใหสถาบัน วิจัยหรือสถาบัน การศึกษาในประเทศและตางประเทศทําความรวมมือดาน
การศึ กษาหรือการวิจั ยและพัฒนาที่ตอบสนองตอ นโยบายและความตอ งการของประเทศในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุน การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพื่อเพิ่มนักวิจัยให
เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย
(๒) สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยหรือสถาบัน การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในประเทศ กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาตางประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาหรือ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยใหสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั้นเขารวม
เปนสถาบันเครือขายของสถาบัน และสรางกลุมสถาบันเครือขายในการดําเนินโครงการหรือหลักสูตร
รวมกัน โดยเนนโครงการหรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศอยาง
เปน รูปธรรมและมุงเนน การแกไขปญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปญหาอื่น ที่กลุมสถาบัน
เครือขายมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางเพื่อนําสถาบันเครือขายหรือ
กลุมสถาบันเครือขายไปสูการยอมรับในระดับสากล
(๔) ดําเนิน การใหมีการถายทอดเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพระหวางสถาบัน วิจัยหรือ
สถาบันการศึกษาในประเทศกับตางประเทศ
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(๕) เผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุมสถาบันเครือขายและสงเสริมใหมี
การนําผลการศึกษานั้นไปใชประโยชนในการสรางนวัตกรรมและในอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม
(๖) เสนอชื่อสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศใหคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาการเขารวมเปนสถาบันเครือขาย หรือกลุมสถาบันเครือขาย
ใหสถาบันมีบุคลากรเทาที่จําเปนในการประสานงานและการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือ
ตามอํานาจหนาที่ของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันจะไมดําเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการเรียนการสอน
ดวยตนเอง
มาตรา ๓๐ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งตามขอเสนอของ
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของสถาบัน
คุ ณสมบั ติ วาระการดํ ารงตํ าแหน งและการพ น จากตํ าแหน ง ตลอดจนอํ านาจหน าที่ ของ
ผูอํานวยการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร
ในการบริหารกิจการของสถาบัน ใหผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ขึ้นตรงตอเลขาธิการ
หมวด ๔
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการดําเนินงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอัน ถูกตอง แยกตามประเภทงาน
สวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน ทรัพยสิน และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตาม
ความเปนจริงและตามควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ
มาตรา ๓๒ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
มาตรา ๓๓ ในทุ กรอบป ให สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผน ดิ น หรื อบุ ค คลภายนอกตามที่
คณะกรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ
ใชจายดังกลาวเปน ไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบัน ทึก
รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
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มาตรา ๓๔ ใหผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีแ ละเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของสํานักงาน เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการบริหาร เลขาธิการ ผูอํานวยการ
ตลอดจนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของสํานักงานเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๕ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารเพื่อรับรองภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี และเผยแพรรายงานนี้ตอสาธารณชน
รายงานประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีใหความเห็นแลว
พรอมทั้งผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาและรายงานการประเมินการดําเนินงานของสํานักงานในปที่
ลวงมาแลว
การประเมินการดําเนินงานของสํานักงานตามวรรคสอง จะตองดําเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานใหเปนไป
ตามอํานาจหนาที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อการนี้ให
รัฐ มนตรี มี อํ า นาจสั่ ง ให สํา นั ก งานชี้ แ จง แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ทํ า รายงานและมี อํ า นาจยั บ ยั้ ง
การกระทําของสํานักงานที่ขัดตออํานาจหนาที่ของสํานักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๘ ในระหวางที่ยังไมมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนโยบายและแผนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งแก ไขเพิ่ม เติม โดยระเบีย บสํา นักนายกรัฐ มนตรีว าดว ยคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการจัดทํานโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี แ หงชาติต ามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งแก ไขเพิ่ม เติม โดยระเบีย บสํา นักนายกรัฐ มนตรีว าดว ยคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๑ ในระหว างที่ยั งไม มีผู ทรงคุ ณวุ ฒิต ามมาตรา ๑๙ ให ค ณะกรรมการบริห าร
ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๔๒ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณ
ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในสวนที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ ประเทศและงานการจัดทํา
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ขอ มู ล ขอ สนเทศที่ เกี่ ย วข อง ที่มี อ ยู ใ นวั น ที่พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ชบั ง คั บไปเป น ของสํา นั ก งานตาม
พระราชบัญญัตินี้
ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามวรรคหนึ่งผูใดสมัครใจ
จะไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน ใหแสดงเจตนาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อผานการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริหารกําหนดแลว ใหสํานักงานรับไวเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
ขาราชการที่พนจากราชการเพื่อไปเปนพนักงานของสํานักงานตามวรรคสอง ใหถือวาเปนการ
ให ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิก หรือ ยุบ ตํ าแหนง ตามกฎหมายวา ด วยบํ าเหน็จ บํ านาญ
ขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
ลูกจางของสวนราชการที่ไปเปนลูกจางของสํานักงานตามวรรคสอง ใหถือวาเปนการออกจากงาน
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิดและใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๔๓ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณ
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในส วนที่ เกี่ ยวกับ งานนโยบายและแผนวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ระดับประเทศ และงานการจัดทําขอมูลขอสนเทศที่เกี่ยวของที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ไปเปนของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
พนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กิจการที่โอนไปตามวรรคหนึ่งผูใ ดสมัครใจจะไปเปน พนักงานของสํานักงาน ใหแ สดงเจตนาเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเมื่อผานการคัดเลือก
หรือการประเมินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารกําหนดแลวใหสํานักงานรับไวเปนพนักงานของ
สํานักงาน
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พนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแ หงชาติ ที่ไปเปนพนักงานของ
สํานักงานตามวรรคสอง ใหถือวาเปน การใหออกจากงาน เพราะสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติเลิกหรือยุบตําแหนงตามขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติวาดวยการบริหารงานบุคคล
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชพ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บับ นี้ คือ โดยที่วิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู และขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ แตประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหประชาชนคนไทยคิดอยางเปนตรรกะและมีเหตุผล และสรางระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง อันจะนําไปสูก ารพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน มีความรอบรูและมีค วามสามารถโดยไมตองพึ่งพา
ผลิต ภั ณ ฑ อุปกรณ และเทคโนโลยีจ ากตางประเทศเกิ น ความจําเปน รวมทั้ งมีองคก รที่ ทําหน าที่เป น
ศูนยกลางในการประสานระหวางสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ และเพื่อสราง
กลุมสถาบันเครือขายในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีองคความรูใหมในการแกไข
ปญหาดานการผลิตและบริการของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

