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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“นวัตกรรม” หมายความวา สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูแ ละความคิดสรางสรรคที่มี
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และหมายความรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใชความรู
ความคิดสรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ และการฝกอบรมที่นํามาใชเพื่อเพิ่ม
มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ และก อ ให เ กิ ด ประโยชน ส าธารณะในรู ป แบบของการเกิ ด ธุ ร กิ จ การลงทุ น
ผูประกอบการ หรือตลาดใหมหรือรายไดแหลงใหม รวมทั้งการจางงานใหม
“โครงการนวัตกรรม” หมายความวา โครงการที่เกี่ยวกับการริเริ่มหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดสิ่งใหม
โดยการบริหารจัดการองคความรูหรือเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต
หรือบริการใหม หรือเพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริม
เครือขายนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคม
“เครือขายนวัตกรรม” หมายความวา กลุมบุคคลหรือหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและถายทอดนวัตกรรมรวมกัน ทั้งในระดับบริษัท ระดับสถาบัน
และระดับประเทศ ซึ่งจะทําใหมีระบบนวัตกรรมรวมระหวางหนวยงานที่รวมเปนเครือขาย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สํานักงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น เรียกวา “สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)”
เรียกโดยยอวา “สนช.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “National Innovation Agency (Public
Organization)” เรียกโดยยอวา “NIA”
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มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกลเคียง
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิง
พาณิชย
(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินทางวิชาการ รวมทั้งความตองการพัฒนานวัตกรรม
ในดานตา ง ๆ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ย วกับการพั ฒนานวัตกรรมของประเทศต อ
คณะรัฐมนตรี
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมของเครือขายวิสาหกิจ
ในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร อันกอใหเกิดระบบนวัตกรรมแหงชาติท่เี ขมแข็ง
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการดานนวัตกรรม
(๕) สงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางความตื่นตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันกอใหเกิด
วัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งในระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองคกรและระดับประชาชน
มาตรา ๘ เพื่ อ ให บรรลุ วั ต ถุป ระสงคต ามมาตรา ๗ ให สํ านั ก งานมีอํ า นาจและหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) จัดตั้งหนวยงานเฉพาะทางดานการพัฒนานวัตกรรม
(๓) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพัน ทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๔) ทํา ความตกลงและรว มมื อ กั บ องค ก ารหรือ หน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๕) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(๖) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๗) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
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(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
การเขารวมทุนตาม (๖) และการกูยืมเงินตาม (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๑
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๔) เงิน อุดหนุน จากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น รวมทั้ง
จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ สิทธิประโยชน หรือรายไดจากการ
ดําเนินกิจการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๔) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสํานักงานขาดความเปนอิสระ
หรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีสํานักงานจัดใหมีบริการใดอัน อยูใ นวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ของสํานักงาน ใหสํานักงานมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการจาก
กิจการนั้นไดตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑ บรรดารายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน หรือสมควร สํานักงานโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการอาจนํา
รายไดของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดแผนดิน
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มาตรา ๑๒ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงิน รายไดของ
สํานักงานเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนายและจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสํานักงาน
มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสํานักงาน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสํานักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ให มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว า “คณะกรรมการนวั ตกรรมแหง ชาติ ”
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง
ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือวิทยาการอื่น
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน หกคน ซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้งจากผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปน ที่ประจักษใ นดานการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิจัยและพัฒนา ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
บนเศรษฐกิจ ฐานความรู ด า นการเงิ น หรื อด า นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข อ งและเป น ประโยชนต อกิ จการ
ของสํานักงาน โดยในจํานวนนี้จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยจํานวนไมนอยกวาสี่คน
ให ผู อํ า นวยการเป น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยตํ า แหน ง และให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
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๑ กันยายน ๒๕๕๒

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสํานักงาน
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน
กับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงาน
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๖)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตองแตงตั้งตาม
ขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสํานักงาน หรือมีคุณสมบัติดีเดนเหมาะสมกับงานของสํานักงาน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแ ตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแ ตงตั้งไวแลว เวนแต
วาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน
ของผูตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอหามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหกูยืมเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
ดานอื่น
(๕) กํา หนดหลัก เกณฑ วิธี การ และเงื่ อนไขในการสนับ สนุ น โครงการนวั ตกรรมของ
สํานักงาน
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๗) จัดตั้งและยุบเลิกหนวยงานเฉพาะทางในสํานักงาน ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการ
พัฒนากิจกรรมใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน และกําหนดวิธีการบริหารงานของหนวยงาน
เฉพาะทางดังกลาว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

(๘) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานของสํานักงาน
(๙) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๑๐) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน ขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานของสํานักงาน
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงิน เดือน คาจางของ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่
และลูกจาง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสํานักงาน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกผูอํานวยการ เจาหนาที่ และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแตงตั้ง และการถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๑๑) ใหความเห็น ชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปน ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๑๒) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงานและ
อํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๑๐) (ง) ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมี กรรมการมาประชุม ไมน อยกว ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ
ใหที่ประชุม พิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้น สมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีม ติ
ในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมี อํ านาจแต งตั้ งผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งมี ความเชี่ ยวชาญเป น ที่ ปรึ กษา
คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางาน เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางานจะตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงาน
หรื อ ขั ด หรื อ แย ง ต อ วั ต ถุ ประสงค ข องสํ า นั ก งานไมว า โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ ม เวน แต เ ป น ผู ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุน
กับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๖)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให ค ณะทํ า งานและที่ ป รึ ก ษาคณะทํ า งานได รั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แ ทน ถาไมมีรองผูอํานวยการใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ผูปฏิบัติหนาที่แทน
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มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลาและตองเปน
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๕ ผูอํ า นวยการมีว าระอยูใ นตํา แหน ง คราวละสี่ป และอาจได รับ แตง ตั้ งอี ก ได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มอี ยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ
มาตรา ๒๗ ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสํ า นั ก งานให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค ข องสํ า นั ก งาน ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ข อ กํ า หนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป น ผูบั ง คั บบั ญ ชาเจ าหน า ที่แ ละลูก จ างทุ ก ตํา แหนง เว น แต ผู ดํ ารงตํ าแหน ง
ผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สํานักงานบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน รวมทั้ง
รายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
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(๓) เสนอความเห็น เกี่ย วกั บ การปรั บปรุง กิ จการและการดํา เนิ น งานของสํ านั ก งานให มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๓) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานโดยไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแ ทนของสํานักงาน
และเพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสํานักงาน เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงิน เดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
การประสานการปฏิบัติการ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
อยางบูรณาการและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ประสานการปฏิบัติการกับ
สวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อใหหนวยงานดังกลาว
ใชทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และอํานาจหนาที่ของตนใหเกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการของ
สํานักงาน
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การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจจัดทําบันทึกขอตกลงฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับระหวางสํานักงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อกําหนดวิธีการ เงื่อนไข การใชอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ไดตามที่เห็น สมควร รวมทั้งการมอบอํานาจของสวนราชการ
รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหสํานักงานดําเนินการใด ๆ แทนดวย
ทั้งนี้ ภายใตกฎหมายวาดวยการนั้นและตามความเหมาะสม
ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง
ไมยินยอมทําบันทึกขอตกลงหรือไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการ
รายงานตอรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานนั้น เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๕
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของสํานักงาน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแ ก ผูซึ่งสํานักงานจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสํานักงานเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๕) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสํานักงาน
(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตองจาง
หรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ เจาหนาที่และลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออก เพราะผิ ดวินั ยตามหลักเกณฑ แ ละวิธี การที่ค ณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ
พนั ก งาน เจ า หน า ที่ หรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดในกระทรวง กรม องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สํานักงานเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมี
ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน
เปน การชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน การไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
เต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงาน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ในระดับตําแหนงที่ไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
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หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๖ การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน ผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสํานักงาน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคลอื่น และเรียกให
สงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสํานักงานเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๘ ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของสํานักงาน
ตลอดจนการติ ดตามความกา วหนาและการตรวจสอบการดําเนิน งานของสํานักงานใหเปน ไปตาม
วัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสํานักงานจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
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การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือ
คณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือก
หรือแตงตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในดานประสิทธิผล
ในดานประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะได
กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดําเนินการของสํานักงานได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหกองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเปนอันยุบเลิก และใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ
อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และเงินของกองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากร รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
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ใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังมีผูครองอยู ไปเปนของสํานักงาน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ซึ่งยังไมมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหคณะกรรมการ
นวัตกรรมแหงชาติที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งกระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ ๔๖/๒๕๕๑ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ โดยใหปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว
ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน งอยู ในวั นที่ พระราชกฤษฎี กานี้ ใช บั งคั บ ปฏิ บั ติ หน าที่ ผู อํ านวยการเป นการชั่ วคราว
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักงาน
ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของ
สํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คื อ โดยที่ ในระบบเศรษฐกิ จยุ คใหม และ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศแบบยั่งยืน จําเป นตองมี พื้นฐานอยูบนความสามารถที่จะแขงขั น
ในตลาดโลกได แตเนื่องจากความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่อาศัยพื้นฐานของการพึ่งพาตนทุนแรงงาน
ที่ต่ําและทรัพยากรธรรมชาตินั้นคอย ๆ ลดลงและไมสามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลก
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได รวมทั้งนานาอารยประเทศไดเปลี่ยนนโยบายเปนการสรางความไดเปรียบ
เชิงแขงขันที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูใหม ๆ การพัฒนาเทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการที่ดี
และมีคุณภาพ จึงเปนปจจัยหลักในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศภายใต
การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ประกอบกับแนวทางหนึ่งที่เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของชาติคือการพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อใหมีนโยบายและมาตรการชวยเหลือ
สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เปนระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สมควรจัดตั้ง
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อดําเนินภารกิจดังกลาว
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

