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หลักการ 
 

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือให้การสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการพัฒนางานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในเวลาเดียวกัน มีบทบัญญัติทีใ่ห้
ภาครัฐสามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยโดยผ่านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยรองรับกรณีการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยในทั้งสองทางอย่างคู่ขนานกันไป คือ ทางที่หน่ึง เริ่มจากพ้ืนฐานแล้วพัฒนาขึ้นไปสู่
ระดับความก้าวหน้าทางวิชาการ (Science Frontier) เป็นประโยชน์ในการใช้งาน และอีกทางหน่ึง 
เริ่มจากการนําสิ่งที่มีใช้งานอยู่แล้วจากต่างประเทศมาเรียนรู้ เพ่ือให้คนไทยสามารถพัฒนาต่อยอด 
เป็นผลผลิตของคนไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมแห่งชาติ 
 
 ................................................................................................................................... 

......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยผลงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอ่ืน ในสว่นที่ได้

บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขดัหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้
พระราชบัญญัติน้ีแทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ อันจะทําให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 



 ๒

ความรู้ใหม่ หรอืหลักการไปใช้ในการต้ังกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศลิปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ 

“ผลงานวิจัย” หมายความว่า  ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาํรวจ 
วิเคราะห์ หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งที่อยู่ในรูปแบบองค์ความรู้หรือ
ข้อมูลที่ค้นพบ ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี วิธีการ มาตรการ ระบบ รวมทั้งการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

“ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า  ผลลัพธ์ทีม่ีคุณค่าใน
การประยุกต์ใช้ ซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยี  

“ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจ” หมายความว่า  ผลลัพธ์
ตามภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เป็นต้น หรือหมายถึง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มาภายใต้การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของ
หน่วยงานดังกล่าว 

“การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า  การ
ทดสอบและทดลองอย่างต่อเน่ือง การพัฒนา การพัฒนาต่อยอด การประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงการดําเนินการเพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ เทคนิค
ใหม่ วัสดุใหม ่ผลิตภัณฑ์ใหม ่อุตสาหกรรมใหม่ หรือบริการใหม่ เป็นต้น 

“นวัตกรรม” หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธี ซึง่เกี่ยวกับ
การผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบรหิารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด 
เศรษฐศาสตร ์สังคมศาสตร์ หรือในการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ี ซึ่ง
เป็นสิ่งใหม่หรอืพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญ และนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิง
พาณิชย์และสาธารณะ 

“มาตรฐานการวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า  ข้อกําหนด
เก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ของการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนของการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทั้งน้ี รวมถึงจรยิธรรมที่นักวิจยัพึงปฏิบัติ
ด้วย   

“ผู้ใหทุ้น” หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม 

“ผู้รับทุน” หมายความว่า  บุคคล นิติบุคคลภาคเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือองค์กรไม่แสวงหากําไร มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
เป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

“สัญญารับทุน” หมายความว่า  สัญญาการรับทุนสนับสนุนใด ๆ หรือ สัญญาความ
ร่วมมือใด ๆ ทีม่ีผลผูกพันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการทดลอง การ
วิจัยหรือการพัฒนา และให้หมายรวมถึงการโอน การเปลี่ยนแปลงคู่สญัญา หรือสญัญาช่วงไม่ว่า
ประเภทใดก็ตามท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือการปฏิบัติการทดลอง หรือการวิจัย ภายใต้สัญญารับทุนตาม
ความหมายที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี  ทัง้น้ี ไม่รวมถึงสญัญาในรูปแบบการร่วมวิจัย หรือสัญญารับ
ทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาหรือการฝึกอบรม 



 ๓

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมฐีานะเป็นกรม และให้หมายรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กร
อิสระ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด  

“หน่วยงานภาคเอกชน” หมายความว่า  องค์กรซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไมใ่ช่
หน่วยงานของรัฐ และใหห้มายรวมถึง มูลนิธิ สมาคม และองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกําไร 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน
ระดับอุดมศึกษาที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 

“สภานโยบาย” หมายความว่า  สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
“สํานักงาน” หมายความว่า  สํานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า  เลขาธิการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
มาตรา ๕  ใหน้ายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหม้ีอํานาจออก

คําสั่งและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
คําสั่งและระเบียบน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ใหใ้ช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
นโยบายและการดําเนินการของภาครัฐ 

   
 
มาตรา ๖  รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศลิปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศท้ังระบบ เพ่ือสร้าง
ความรู้ และการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
ประโยชน์ทางสังคม ความมัน่คง และสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการดังน้ี 

(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอ โดยต้ังงบประมาณที่
เหมาะสมเพ่ือการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(๓) นําทางให้เอกชนร่วมลงทุน และส่งเสริมให้มีช่องทางการลงทุนเพ่ือแปลง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

(๔) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

(๕) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 
(๗) สนับสนุนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอ้บังคับที่เก่ียวข้องสําหรับการใช้

ประโยชน์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รวมถึงการบริหารประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างที่หน่วยงานของ



 ๔

รัฐได้รับการถ่ายทอดจากต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์ภายใต้สัญญาโอนขายผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําหนดให้นักวิจัย หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ
สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต่อไป 

 
มาตรา ๗  การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นไปเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ในการเร่งปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาซึ่งกระตุ้นโดยผ่านนวัตกรรม 
ส่งเสริมการประสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ ยกระดับผลผลิตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและปกป้องความมั่นคงแห่งประเทศ 

การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติน้ี โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ทิศทางตลาด ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและ
ดําเนินการโดยความสมัครใจ ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมอภาคและสุจริต และให้มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์และรับผิดชอบความเสี่ยงตามกฎหมาย รวมถึงเคารพต่อความตกลงในสัญญา ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 

 
มาตรา ๘  เพ่ือการบูรณาการและการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ

วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ควรกําหนดนโยบายส่งเสริมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดังกล่าว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ สามารถมีมาตรการของตัวเองให้
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามกฎหมายฉบับน้ี 

รัฐบาลยกย่องและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในการใช้
เทคโนโลยี เทคนิคและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จํากัดการใช้เทคโนโลยี เทคนิคและอุปกรณ์
เครื่องมือล้าหลังโดยการกําหนดนโยบายและสร้างมาตรการป้องกัน 

 
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชน์ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีความสําคญัย่ิงต่อการ

พัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ย่ิงต่อประชาชน ให้สามารถจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นการ
เฉพาะเพ่ือการน้ัน ภายใต้สถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถปุระสงค์เพ่ือ
การวิจัย เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณทีี่ไม่มีความจําเป็นแล้ว 
สามารถให้ยุบเลิกโดยอํานาจของหน่วยงานน้ัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

ในการจัดต้ังหน่วยงานตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องกําหนดข้อความ ดังต่อไปน้ี  

(๑) ซื่อหน่วยงาน  
(๒) ที่ต้ังของหน่วยงาน  
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(๓) วัตถุประสงค์ หน้าที่ และอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์  

(๔) บุคลากรของหน่วยงาน  
(๕) ทุน รายได้งบประมาณและทรัพย์สิน  
(๖) การบริหารหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการและสทิธิประโยชน์อ่ืน  
(๗) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของหน่วยงานซึ่งต้อง

ประเมินทุกสี่ปี 
(๘) การยุบเลกิหน่วยงานในกรณีที่ต้ังขึ้นโดยมีกําหนดเวลาสิ้นสุด หรือไม่ผ่านการ

ประเมินผลงานของหน่วยงาน 
(๙) ข้อกําหนดอ่ืนอันจําเป็นเพ่ือให้กิจการของหน่วยงานดําเนินการไปได้โดย

เรียบร้อย 
ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดําเนินการของหน่วยงานตาม

มาตราน้ี ตามท่ีจําเป็นและเพียงพอ 
 
มาตรา ๑๐  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และส่งเสริมนวัตกรรมที่มีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ หรือเป็นประโยชน์ย่ิงต่อประชาชน 
การส่งเสริมหรือสนับสนุนต้องให้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งใช้งบประมาณของรัฐ
ทั้งหมด มีการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยให้ความสําคัญต่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ
เป็นสําคัญ 

 
มาตรา ๑๑  เพ่ือความต้องการด้านความมั่นคงของประเทศ ผลประโยชน์ของ

ประเทศ และผลประโยชน์สาธารณะที่สําคัญทางสังคม รฐับาลสามารถพิจารณาดําเนินการ หรือ
อนุมัติให้ผู้ใด หรือหน่วยงานใดได้ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
มาตรา ๑๒  รฐับาล หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง 

ๆ ควรบรรจุการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ แผนพัฒนาในระดับภูมิภาค แผนพัฒนาในระดับจังหวัด และ
แผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น และจัดการดําเนินการเพ่ือแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การต้ังโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ และนวัตกรรมที่เก่ียวขอ้ง โดยใช้งบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงาน
บริหาร และองค์กรปกครองที่เก่ียวข้อง ควรปรับปรุงและสร้างแนวทางการบริหารจัดการผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยอาจมกีารจัดทําแผนที่นําทาง และการวางแผนที่
เก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดทําคู่มือโครงการ และควรต้องรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาชีพและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เมื่อมีการจัดดําเนินการ
โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือประยุกต์ใช้ ควรกําหนดภาระหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างชัดเจน 
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เสริมสร้างให้มกีารบริหารทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด และกําหนดให้การแปลงผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประดิษฐ์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
สาระสําคัญ และหลักฐานในการต้ังโครงการและตรวจรับผลงาน 

 
มาตรา ๑๓  สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังหน่วยงานในระบบ

วิจัยของรัฐ ต้องจัดทําหลักเกณฑ์ในการรายงานผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้
สาธารณะทราบสถานภาพของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งน้ี ให้คาํนึงถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สทิธิส่วนบุคคล 
และความลับทางการค้า รวมทั้งความลับด้านความมั่นคง ที่จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

เมื่อมีการประกาศข้อมูลที่เก่ียวข้อง ห้ามเกิดการรั่วไหลทางความลับประเทศและ
ความลับธุรกิจ สําหรับข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทราบโดยทันการ 

 
มาตรา ๑๔  สาํหรับโครงการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ที่มคีุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
(๑) สามารถยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจหรือสามารถให้มีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

(๒) สามารถยกระดับความม่ันคงแห่งชาติและความปลอดภัยสาธารณะอย่างเด่นชัด 
(๓) สามารถพัฒนาและใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน ลดการ

สิ้นเปลืองตลอดจนป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รักษาระบบนิเวศ เสริมศักยภาพในการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

(๔) สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและส่งเสริม
สาธารณสุข 

(๕) สามารถส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสมยัใหม่และการพัฒนา
เศรษฐกิจชนบท 

(๖) สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน พ้ืนที่ทุรกันดารและเขต
ยากจนของประเทศ 

รัฐบาลจะต้องสนับสนุนโดยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การจัดหาโดย
กระบวนการวิจัยโดยภาครัฐและเอกชน หรือให้ความช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนา ประกาศ จัดทํา
บัญชีรายการทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่ 

ทั้งน้ี การจัดซือ้จัดจ้างระหว่างรัฐไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๑๕  รฐับาลต้องเร่งรัดให้มีการกําหนดมาตรฐาน โดยต้องมีการกําหนด

มาตรฐานระดับชาติและระดับสาขาอุตสาหกรรมตามกฎหมายอย่างทันการ สําหรับเทคโนโลยีใหม่ 
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เทคนิคใหม่ วัสดุใหม ่ผลิตภัณฑ์ใหม ่และเข้าร่วมการกําหนดมาตรฐานสากลอย่างกระตือรือร้น เพ่ือ
ผลักดันการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมยัที่เหมาะสม 

รัฐบาลต้องกําหนดการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับการใช้เทคโนโลยีของพลเรือนและ
ภาคเอกชนให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสริมสรา้งระบบการแปลงผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้เทคโนโลยีการป้องกันประเทศมีส่วนรว่มในการสนับสนุนระบบ
นวัตกรรมของพลเรือนและภาคเอกชน การวิจัยและผลิตยุทธภัณฑ์ ต้องประยุกต์ใช้มาตรฐานของพล
เรือนและภาคเอกชนที่เหมาะสมก่อน เพ่ือผลักดันให้มีการเคล่ือนย้ายและแปลงเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับการใช้เทคโนโลยีของพลเรือนและภาคเอกชน 

 
มาตรา ๑๖  โครงการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่สําคัญซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ 
สามารถใช้วิธีการประมูลอย่างเปิดเผยโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรจะให้การสนับสนุนหรือ
เอ้ืออํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ชนะการประมูลตามที่กําหนดในการประมูล 

 
มาตรา ๑๗  มใิห้นําบทบัญญติัตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐมาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องทําระเบียบเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โดยกําหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางให้หน่วยงานประกาศระเบียบข้อบังคับให้ทราบอย่างทั่วถึง 

ระเบียบข้อบังคับตามวรรคสอง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๘  ผูท้รงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสามารถแปลงผลงานตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
(๑) ลงทุนด้วยตัวเองเพ่ือดําเนินการ 
(๒) โอนสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ผู้อ่ืน 
(๓) อนุญาตใหผู้้อ่ืนใช้สิทธิในผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๔) ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ีเป็นเง่ือนไขในการร่วมมือกันกับ

ผู้อ่ืนเพ่ือดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๕) ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ีเป็นต้นทุน คิดเป็นสัดส่วนการ

ร่วมทุน 
(๖) วิธีการอ่ืนตามที่ตกลงกันไว้ 
 



 ๘

หมวด ๒ 
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๙  ให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย 
(๑) นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน 
(๒) รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายจํานวนไม่เกินสองคน เป็นรอง

ประธาน 
(๓) รฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวนไม่เกินหกคน 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ 
(๕) ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประธานสมาคมธนาคารไทย 
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีค่ณะรัฐมนตรแีต่งต้ังจํานวนไม่เกินหกคน 
ให้เลขาธิการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

และให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงานของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณทีี่

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระทั้งหมด ใหส้ภานโยบาย
ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทน 

 
มาตรา ๒๑  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ๙

(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ 

 
มาตรา ๒๒  สภานโยบาย มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอนโยบายซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

รวมทั้งกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย  
(๒) กําหนดเป้าหมายและแผนที่นําทางเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และนโยบายเฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล  

(๓) กํากับให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีนโยบายและการ
ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกํากับ เร่งรัด ติดตามให้มีการยุบเลิก ปรับปรุงหรือแก้ไข
โครงสร้าง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และกฎหมายของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย  

(๔) กํากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือให้สามารถนําผลงานวิจัยที่มีอยู่และ
ที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

(๕) เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้หน่วยงานในระบบวิจัย
ก่อนที่สํานักงบประมาณจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้กํากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานของรัฐ  

(๖) กํากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาํและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของประเทศ  

(๗) ส่งเสริมสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรใีห้มีการกําหนด
มาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพ่ือให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เกิดผลเป็นรูปธรรม  

(๘) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการ
แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

(๙) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่
สภานโยบายมอบหมาย  

(๑๐) ออกระเบียบว่าด้วยโครงสร้างของสํานักงาน การบริหารสํานักงาน การเงิน 
การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานบุคคล การตรวจสอบและประเมินผล และระเบียบอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน หรือ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



 ๑๐

มาตรา ๒๓  การประชุมของสภานโยบาย ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม  

ในกรณีที่ประธานและรองประธานไม่อาจมาประชุมได้ ให้กรรมการที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้เป็นประธานเป็นประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๒๔  การประชุมของสภานโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสยีโดยตรงหรือโดยอ้อมใน

เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานหรือกรรมการผูน้ั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่ากรรมการผู้น้ันสมควรจะอยู่ในทีป่ระชุมและหรอืมีมติในการประชุมเรื่องน้ันได้หรือไม่ 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชุม 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมของสภานโยบาย ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ 
 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สภานโยบาย 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานมีอํานาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือ
บุคคลใดที่เก่ียวข้องมีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริง มาให้ความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ 

 
มาตรา ๒๖  ให้ประธานสภานโยบาย รองประธานสภานโยบาย กรรมการสภา

นโยบาย รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทาํงานตามมาตรา ๒๒ (๙) ได้รับค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

สํานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้มีสํานักงานมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็น 

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า



 ๑๑

ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒๘  สาํนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภา

นโยบาย จัดทําและเสนอการต่าง ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภานโยบายให้สภานโยบายพิจารณา 
และใหม้ีหน้าทีแ่ละอํานาจดังต่อไปน้ีด้วย  

(๑) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ เพ่ือนําเสนอต่อสภานโยบายในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

(๒) ประมวล วิเคราะห์แผนงาน และงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของ
หน่วยงานของรัฐ ประสานแผนงาน เพ่ือวางแผนส่วนรวมและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกําลังทรัพยากรท่ีมีอยู่และตามลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังในการใช้ทรัพยากรนั้น  

(๓) อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบวิจัยด้านต่าง ๆ และให้คาํแนะนําเก่ียวกับการเร่งรัด 
ปรับปรุงแผนงานหรือโครงการตามความสําคัญ  ทั้งน้ี เพ่ือเสนอต่อสภานโยบาย 

(๔) จัดทําข้อเสนอริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สําคญัของประเทศที่ต้อง
ดําเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนและขับเคลื่อนและประสานการดําเนินงานดังกล่าวให้
สัมฤทธ์ิผล  

(๕) จัดให้มีการจัดทําและบรหิารจัดการระบบข้อมูลกลาง สารสนเทศ ดัชนีการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ และเช่ือมโยงกับระบบข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ  

(๖) จัดทํามาตรฐาน ข้อกําหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัยและ
นวัตกรรมของ ประเทศ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกํากับ ดูแล 
และติดตามใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจรยิธรรมน้ัน  

(๗) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์การของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในเรื่องที่เก่ียวกับ
หน้าที่และอํานาจของสภานโยบายและของสํานักงาน โดยเฉพาะการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน หรือตามที่
สภานโยบาย นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๙  นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สํานักงานอาจมีรายได้ 

ดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนที่ตกได้แก่สํานักงาน 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งมีผู้อุทิศให ้ 
(๓) เงินช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศหรือต่างประเทศที่ใหแ้ก่สํานักงาน 
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) และ (๓)  



 ๑๒

เงินและทรัพย์สินที่ได้มาตามวรรคหน่ึง ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๓๐  ให้มีเลขาธิการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภา

นโยบาย มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและบุคลากรอ่ืนในสํานักงาน และให้มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) บรหิารงานของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของสภานโยบายและ
สํานักงานตามพระราชบัญญัติน้ี และรวมถงึนโยบาย นโยบายของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และมติของ
สภานโยบาย 

(๒) บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของสํานักงานทุก
ตําแหน่งตามระเบียบของสภานโยบายหรือสํานักงาน 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ
ของสภานโยบาย  

(๔) ให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศและการแก้ปัญหาในสถานการณฉ์ุกเฉินเร่งด่วนที่เก่ียวข้อง  

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบและมติของสภานโยบาย 
ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน 
 
มาตรา ๓๑  การสรรหาเลขาธิการให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกําหนด 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในระบบวิจัย เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง มีวิสัยทัศน์เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมยั  

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน การประเมินผล
การปฏิบัติงานและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สภานโยบายกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจดํารงตําแหน่ง

ได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๓๓  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) สภานโยบายให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมิน หรือเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มี

ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  



 ๑๓

เมื่อเลขาธิการพ้นจากตําแหน่งให้รองเลขาธิการพ้นจากตําแหน่งด้วย 
 
มาตรา ๓๔  คณุสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การกําหนดตําแหน่ง การแต่งต้ัง เงินเดือน

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน วินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพ้นจากตําแหน่ง
และการบริหารงานบุคคลอ่ืนของพนักงานของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกําหนด 

 
มาตรา ๓๕  สาํนักงานอาจมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางการวิจัยและนวัตกรรม

คนหน่ึงหรือหลายคนได้ 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การกําหนดตําแหน่ง การแต่งต้ัง เงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน วินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพ้นจากตําแหน่งและ
การบริหารงานบุคคลอ่ืนของที่ปรึกษาของสํานักงานให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ 

 
มาตรา ๓๖  ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ

สํานักงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง เพ่ือการน้ี ให้รฐัมนตรีมีอํานาจสั่งให้สํานักงานช้ีแจง แสดงความคิดเห็น หรือทาํรายงานและ
มีอํานาจยับย้ังการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของสํานักงาน นโยบายรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของสํานักงานได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
งบประมาณและการพัสดุ 

   
 

มาตรา ๓๗  ให้สภานโยบายเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม
นโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง หมายถึง กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนงาน ในนโยบาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ที่ใช้สําหรับการ
วิจัยและนวัตกรรมด้วย 

 
มาตรา ๓๘  ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้

หน่วยงานของรัฐใหส้อดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สภานโยบายให้ความ
เห็นชอบ 

 



 ๑๔

ส่วนที่ ๓ 
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

   
 
มาตรา ๓๙  ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของสภานโยบายส่งเสริมและสนับสนุน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มคีวามสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรม ตามนโยบายดังต่อไปน้ี  

(๑) ให้ทุนการศึกษาและทุนอ่ืนเพ่ือสร้างบุคลากร  
(๒) สร้างแรงจงูใจทางงบประมาณและสทิธิประโยชน์อ่ืนให้สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานภาคเอกชนสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนงานใน
นโยบาย  

(๓) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ ให้ปรับกฎหมายและกฎข้อบังคับเพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรให้ทัดเทียมกับผู้ดํารงตําแหน่งอํานวยการและบริหารทั้งการ
เลื่อนตําแหน่ง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนในตําแหน่ง 

(๔) ส่งเสริมการให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐไปทําการวิจัยและพัฒนา หรือ
นวัตกรรมในหน่วยงานอ่ืน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้น
สังกัด และให้ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนนําผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตําแหน่ง
ในหน่วยงานที่ตนสังกัดได้  
  (๕) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในหน่วยงานที่มี
ช่ือเสียง โดยให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด และให้ได้รับคา่ตอบแทนตลอดจนนําผลงาน
มาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตําแหน่งในหน่วยงานที่ตนสังกัดได้  

(๖) ให้บุคลากรนําผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้
โดยแบ่งผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีตนสังกัดหรือไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่กรณี 
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 

(๗) ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสญัชาติไทยให้เข้ามา
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในประเทศ โดยมีแรงจูงใจต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจลงตรา
เป็นกรณีพิเศษ และการให้ขอสัญชาติไทยได้ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทีม่ีหรือไม่มีสญัชาติไทยดําเนิน
งานวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ  

(๘) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ใหม้ีสถานศึกษาที่
พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม เป็น
พิเศษและให้มทีุนการศึกษาทีเ่หมาะสมและเพียงพอ  

(๙) กําหนดมาตรการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) และ (๙) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
 



 ๑๕

มาตรา ๔๐  สาํนักงานมีอํานาจให้รางวัลผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคมหรือวิชาการของ
ประเทศอย่างย่ิง 

สํานักงานมีอํานาจประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเน่ือง  

การให้รางวัลตามวรรคหน่ึงและการประกาศเกียรติคุณตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบ 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการภาคเอกชน 
   

 
มาตรา ๔๑  รฐับาลต้องสนับสนุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันอุดมศึกษา

แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ภาคเอกชน หรือองค์การอ่ืน ๆ 
เช่น อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ยินยอม หรอืเอาผลงานมาคํานวณเป็น
ต้นทุน เป็นต้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอุดมศึกษาต้องเสริมสร้างการบริหาร การจัดต้ัง
และการประสานงานในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
ส่งเสริมใหจ้ัดต้ังคณะทํางานเพ่ือแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางกระบวนการในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ดําเนินการแปลงเทคโนโลยีโดยผู้รับผิดชอบการแปลงเทคโนโลยีของหน่วยงาน หรือโดยองค์การอิสระ
ที่ให้บริการแปลงผลงานเทคโนโลยี 

 
มาตรา ๔๒  สาํหรับผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถือ

ไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอุดมศึกษาสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะอนุญาตให้ใช้
สิทธิหรือโอนสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้หรือคํานวณเป็นต้นทุน แต่ควรจะกําหนด
ราคาโดยผ่านการตกลงกัน ขึ้นป้ายค้าขายในตลาดเทคโนโลยี หรือประกวดราคา ฯลฯ ถ้ากําหนด
ราคาโดยผ่านการตกลงกัน ควรจะประกาศช่ือผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราคา
ขายอย่างเปิดเผยในหน่วยงาน 

 
มาตรา ๔๓  สาํหรับผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมตาม

ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอุดมศึกษา ผู้ปฏิบัติการและผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ดําเนินการแปลงผลงานน้ีตามข้อตกลงกับสถาบันโดยไม่มีการเปลี่ยนทรพัย์สินทางปัญญาของ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามภารกิจน้ี และได้รับผลประโยชน์ตาม
ข้อตกลงกันไว้ สถาบันควรจะให้การสนับสนุนในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม
หรือผู้อํานวยการหัวข้อวิจัยห้ามขัดขวางการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ



 ๑๖

นวัตกรรมตามภารกิจน้ี ห้ามยึดถือเป็นของตัวเองซึ่งผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตามภารกิจน้ี ตลอดจนข้อมูลและสารสนเทศทางเทคโนโลยีหรือทําการละเมิดผลประโยชน์
โดยชอบของหน่วยงาน 

 
มาตรา ๔๔  ฝา่ยอํานวยการตลอดจนฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฝ่ายการเงินและฝ่ายเทคโนโลยี ควรจะต้ังระบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมนําเอาการแปลง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นหน่ึงในสาระสําคัญและหลักฐาน
สําหรับการประเมินผลของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องและประเมินงบประมาณที่จะสนับสนุนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันอุดมศึกษาควรจะต้ังระบบประเมินวิทยฐานะ มี
การบริหารตําแหน่งงานและการประเมินผลที่เหมาะกับลกัษณะการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเสริมสร้างระบบแบ่งปันรายได้-กระตุ้น-ควบคุมให้สมบูรณ์แบบ 

 
มาตรา ๔๕  สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันอุดมศึกษาควรจะเสนอรายงานการ

แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมประจําปีต่อหน่วยงานอํานวยการ
โดยตรงเพ่ือช้ีแจงจํานวนผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สถาบันประสบ
ความสําเร็จ สภาวะการแปลงผลงานและการแบ่งปันรายได้ หน่วยงานอํานวยการควรจะเสนอ
รายงานการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมประจําปีให้ฝ่ายบริหารที่
เก่ียวข้องตามข้อกําหนด เช่น ฝ่ายการเงินและฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
มาตรา ๔๖  เพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เทคนิคใหม่ วัสดุใหม่และผลิตภัณฑ์

ใหม่ ภาคเอกชนสามารถประกาศข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บริษัทกลาง หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยรวบรวม
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีภาคเอกชนต้องการ หรือแสวงหาคู่
ร่วมมือกันในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ฝ่ายบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมและฝ่ายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ควรจะช่วยเหลือและสนับสนุนตามหน้าที่
การงาน เพ่ือให้ภาคเอกชนได้รับผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ต้องการ 

 
มาตรา ๔๗  ภาคเอกชนสามารถเข้ารับทําโครงการแปลงผลงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จัดดําเนินการด้วยรัฐบาลโดยผ่านการแขง่ขันอย่างเสมอ
ภาคด้วยตัวเองหรือการร่วมมือกันกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอ่ืน ๆ  

 
มาตรา ๔๘  สาํหรับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จัดต้ังโดย

งบประมาณรัฐบาลซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคการตลาดและภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน หน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานบริหารต้องให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา การดําเนินการและ



 ๑๗

การประยุกต์ใช้ผลงาน สนับสนุนให้ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและองค์การ
อ่ืนเข้ามาดําเนินด้วยกัน 

 
มาตรา ๔๙  รฐับาลต้องสนับสนุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันอุดมศึกษา

ประสานงานกันกับภาคเอกชนเพ่ือร่วมมือกันดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประมูล

โครงการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีดําเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องหรือภาคเอกชน 

 
มาตรา ๕๐  รฐับาลสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมมือกันกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนเพ่ือสร้างเวทีวิจัยและพัฒนา องค์กรแปลงเทคโนโลยีหรือสหพันธ์
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีการร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้วิจัย ร่วมมือดําเนินกิจกรรม
ด้วยกัน เช่น การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์และเผยแพร่ผลงาน การศึกษา และการกําหนด
มาตรฐาน เป็นต้น 

ผู้ร่วมแต่ละฝ่ายควรจะมีการทําสัญญากันเพ่ือกําหนดรูปแบบการจัดดําเนินการ  
การแบ่งหน้าที่การงาน การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การปันผล การแบ่งรับความเสี่ยง และความ
รับผิดชอบในกรณีมีการละเมดิสัญญา 

 
มาตรา ๕๑  รฐับาลสนับสนุนการแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างสถาบันวิจัยและ

พัฒนา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ มีการว่าจ้างบุคลากรวิจัยจากภาคเอกชน
และองค์กรไปทํางานที่ไม่มีลกัษณะประจํา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ดําเนินการสอนและงานวิจัยที่ตามลักษณะสาขาวิชาและความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรม และนวัตกรรมและมีการสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยจากสถาบันตนเองไปภาคเอกชนหรือ
องค์กรอ่ืน เพ่ือดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
มาตรา ๕๒  รฐับาลสนับสนุนให้ภาคเอกชน กับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันฝึกอบรมร่วมมือกันสร้างเวทีศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยและทดลอง
ทางเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมมอืกันสร้างบุคลากรวิจัยเฉพาะทางและ
บุคลากรวิจัยระดับสูง 

 
มาตรา ๕๓  รฐับาลสนับสนุนให้สถาบันวิจยัและพัฒนา กําหนดให้มีการทบทวนและ

สนับสนุนสาขาต่าง ๆ ตามความจําเป็นของประเทศ เช่น การวิจัยสาขาความม่ันคงและการป้องกัน
ประเทศ การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การวิจัยทางการเกษตร หน่วยงานทดลองและสาธิตทางการเกษตรดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรด้วยตัวเองหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 
มาตรา ๕๔  รฐับาลสร้างสรรค์และพัฒนาตลาดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม สนับสนุนให้มกีารต้ังบริษัทตัวกลางเพ่ือให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ



 ๑๘

นวัตกรรม เป็นการสร้างศูนย์กลางสําหรับการค้าขายทางเทคโนโลยี สร้างเวทีทางข้อมูล และ
ให้บริการทางการหาข้อมูล การพัฒนาและวิเคราะห์ การประเมินและการเป็นตัวแทน เป็นต้น 

เมื่อมีการให้บรกิาร บริษัทตัวกลางที่มีให้บรกิารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ต้องปฏิบัติตามหลักการความเป็นธรรมและความเป็นจริง ห้ามให้ข้อมูลหรือให้การ
รับรองที่ไม่เป็นจริง ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของประเทศและลูกค้าที่ทราบจากการ
ให้บริการไว้ 

 
มาตรา ๕๕  รฐับาลสนับสนุนให้มีการสร้างเวทีการวิจัยและพัฒนาต่อสาธารณะ

เพ่ือให้สอดคลอ้งตามความต้องการทางอุตสาหกรรมและในแต่ละท้องถิน่ ให้บริการการแปลง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น โรงงานนําร่อง ที่มีการบูรณาการทาง
เทคโนโลยี วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกัน โดยทําการทดลองร่วมกันใน
การสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นระบบ และพัฒนาให้เป็น
โครงการ เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีและทําการสาธิต 

 
มาตรา ๕๖  รฐับาลจะสนับสนุนให้มีศูนย์บ่มเพาะ อุทยานทางวิทยาศาสตร์ บริการ

แก่ภาคเอกชนที่จัดต้ังขึ้นในระยะแรกเริ่มและมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งน้ี การให้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทุกด้านที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การใช้สถานที่ทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความให้ช่วยเหลือเพ่ือสร้าง
แผนกวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร การอบรมด้านการบริหาร ตลอดจนการให้คําปรึกษาทางเทคนิค 
เป็นต้น 

 
หมวด ๕ 

การส่งเสริม 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
   

 
มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชน์ในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม รัฐต้องสนับสนุนให้มีมาตรการหรือแนวทาง ดังต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิและประโยชน์เก่ียวกับภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ในส่วนที่

เก่ียวข้องกับการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(๒) อํานวยความสะดวกในการเข้ามาหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(๓) สนับสนุนให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจอ่ืน
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้สินเช่ือ



 ๑๙

หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือโดยรับทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หุ้นส่วนหรือ
สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาหรือผลงานวิจัยน้ันเป็นประกัน 

(๔) สนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยออก
กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมต่อการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

(๕) สนับสนุนให้เกิดการระดมทุนในตลาดทนุ ในส่วนที่เก่ียวกับการแปลงผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(๖) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการลงทุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงทุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในระยะเริ่มแรก และกองทุนเพ่ือการ
แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการ
แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ความในวรรคหน่ึง ให้ใช้ในกรณีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามนัยตามมาตรา ๖ (๗) เพ่ือพ่ึงพาตนเองด้วย 

 
ส่วนที่ ๒ 

การสนับสนุนทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
   

 
มาตรา ๕๘  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้เกิด

การนําผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  ผู้ให้ทุนสามารถให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคการศึกษา หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนได้ 

การสนับสนุนทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมตามวรรคหน่ึง อาจเป็น
การสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนของมูลค่าโครงการวิจัย 

 
มาตรา ๕๙  ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมแก่

หน่วยงาน ภาคเอกชน อย่างน้อยให้พิจารณาสิ่งต่อไปน้ี   
(๑) โครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีความจําเป็นทางเศรษฐกิจหรือสงัคม 

รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

(๒) โครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถ
ตอบสนองต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การยกระดับนวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
แก้ปัญหาเชิงเทคนิค หรือการทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในสาขาอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าว  

(๓) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 



 ๒๐

(๔) ในกรณทีี่มผีู้ประสงค์ขอรบัทุนหลายรายในเรื่องเดียวกัน ผู้รับทุนที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควร
ได้รับการพิจารณาในลําดับต้น 

 
มาตรา ๖๐  หน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมหีน้าที่

กําหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการพิจารณาสนับสนุนทนุสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญติัน้ี 

 
มาตรา ๖๑  หน่วยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มผีู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไมน้่อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจด
ทะเบียนและมสีถานประกอบการต้ังอยู่ในประเทศไทย โดยอาจพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมกับนิติบุคคลที่มผีู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดได้ ในกรณีที่ไมม่ีผู้
มาขอใช้สิทธิรบัทุนในหัวขอ้วิจัยน้ัน ๆ และโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมน้ันมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยภาพรวม 
 

มาตรา ๖๒  ผูร้ับทุนมีหน้าทีต้่องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่หน่วยงานให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกําหนดตามมาตรา ๖๐ และต้องพัฒนาความสามารถใน
การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้มีหน่วยบริหารจัดการผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นการเฉพาะ เร่งสร้างความสามารถของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนเชิงนโยบายและด้าน
อ่ืน ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารจัดการผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
มาตรา ๖๓  ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนสนับสนุนการวิจัย 

พัฒนาและนวัตกรรมของภาครัฐเป็นของผูร้ับทุน เมื่อผู้รบัทุนได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสัญญารับ
ทุนตามมาตรา ๖๔ 

 
มาตรา ๖๔  สญัญารับทุนจะต้องมีบทบัญญติัซึ่งครอบคลุมข้อกําหนดในเรื่องต่อไปนี้   
(๑) ผู้รับทุนมหีน้าที่รายงานผลงานวิจัยที่คน้พบต่อผู้ให้ทนุภายในเก้าสิบวันนับจาก

วันที่มีการเปิดเผยผลงานวิจัย หรือเปิดเผยการประดิษฐ์ต่อบุคลากรหรือหน่วยบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับทุน 

(๒) ผู้รับทุนมหีน้าที่ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ให้ทุน แจ้งความประสงค์
เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยภายในหน่ึงปีนับแต่ได้รายงานผลงานวิจัยที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุน 

(๓) ในกรณทีี่มกีารนําผลงานวิจัยน้ันออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 
หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ ผู้รับทุนต้องแจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิใน
ผลงานวิจัยภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่นําผลงานวิจัยน้ันออกแสดงงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ แล้วแต่กรณ ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินระยะเวลา
หน่ึงปี 



 ๒๑

(๔) ผู้รับทุนมหีน้าที่พิจารณาคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือการค้นพบใด ๆ 
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม ทั้งในหรือต่างประเทศ ภายใต้
เง่ือนไขการได้รับความคุ้มครองที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากําหนด  

(๕) ผู้รับทุนมหีน้าที่รายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผูใ้ห้ทุน
เป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่ผู้ใหทุ้นกําหนด รูปแบบการรายงานผลการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใหเ้ป็นไปตามที่สภานโยบายประกาศกําหนด  

(๖) ผู้ใหทุ้นมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานผลการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้รับทุนและคู่สัญญาของผู้รับทุน 

(๗) ผู้รับทุนมหีน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์ ผู้รับทุนมีหน้าที่จัดสรรรายได้ส่วน
หน่ึงกลับมาดําเนินการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงให้แก่นักวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับผลงานวิจัยน้ันตามความเหมาะสม   

(๘) ผู้รับทุนอาจพิจารณาทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และมีฐานการผลิตหรือประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยกอ่น โดยรูปแบบและเง่ือนไขของสัญญาอาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียวก็ได้ 

 
มาตรา ๖๕  หากผู้รับทุนไม่ได้ทําหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นผู้ถือครองสิทธิใน

ผลงานวิจัยภายในเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ให้ทุนอาจเลือกถือครองสิทธิในผลงานวิจัย หรืออาจพิจารณา
มอบสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัยก็ได้หากนักวิจัยทําหนังสือร้องขอถือสิทธิเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมกับแนบหนังสือจากผู้รับทุนยืนยันการไม่เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัย นักวิจัย
ซึ่งได้เป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีเสมือนหน่ึงเป็น
ผู้รับทุนเอง 

 
มาตรา ๖๖  ผูใ้ห้ทุนยังคงสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า 

ทดลอง หรือวิจัย โดยการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนหรือโอนได้ และไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ แม้ผูร้ับทุนจะเป็นผู้ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยดังกล่าวแล้ว  ทัง้น้ี การกระทํา
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้รับทุนหรือคู่สัญญาของผู้รับทุน และไม่ทําให้เสื่อม
เสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้รับทุนหรอืคู่สัญญาของผู้รับทุน 

 
มาตรา ๖๖/๑  ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจําเป็น เพ่ือการ

เยียวยาด้านสาธารณสุข หรือความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือมีความจําเป็น เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
นโยบายมีอํานาจออกคําสั่งใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐ โดย
เสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และต้องแจ้งให้
ผู้รับทุนทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๖๗  ในการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยแก่บุคคลอ่ืน ผู้รับทุน

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะเป็นการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ



 ๒๒

ให้แก่หน่วยบรหิารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นนิติบุคคล หรือนักวิจัยในสังกัดของผู้รับทุน  
ทั้งน้ี ผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญารับทุนเสมือนหน่ึงเป็นผู้รับทุนเอง 

 
มาตรา ๖๘  สทิธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยของผู้รับทุนจะมีการทบทวนโดย

หน่วยงานผู้ให้ทุน เมื่อผู้รับทนุซึ่งเป็นนิติบุคคล มผีู้ถือหุ้นสญัชาติไทยน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุน
จดทะเบียน หรือสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

 
หมวด ๖ 

มาตรฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอ้มูลการวิจัย 
   

 
มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ใหส้ํานักงานโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย มีหน้าที่ใน
การจัดทํามาตรฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  

มาตรฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามวรรคหน่ึงเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้  

สํานักงานอาจจัดทําข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมใหห้น่วยงานในระบบวิจัยนําไปใช้ได้ 
 

หมวด ๗ 
ข้อตกลงการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   
 
มาตรา ๗๐  หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีร่วมมือดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ควร
จะต้องมีสัญญากําหนดว่าผู้ใดเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าไม่มีสญัญากําหนด ให้ถือว่า
กําหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) หากไม่มีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในการร่วมมือเพ่ือ
ดําเนินการแปลงผลงาน สิทธิในผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ินน้ีเป็นของหน่วยงานที่
ประสบผลงาน 

(๒) หากมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาในการร่วมมอืเพ่ือ
ดําเนินการแปลงผลงาน สิทธิในผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ินน้ีเป็นของหน่วยงานแต่
ละฝ่ายที่มีการเข้าร่วมดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ีด้วยกัน 

(๓) หากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในการร่วมมือเพ่ือ
ดําเนินการแปลงผลงาน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมีสิทธิประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ช้ินน้ี แต่เมื่อมีการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ินน้ีให้ผู้อ่ืน ต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและมีการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้มสีิทธิร่วม 



 ๒๓

มาตรา ๗๑  หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมมือกันเพ่ือดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทุกฝ่ายทีม่ีส่วนร่วมควรจะมีข้อตกลงกันเพ่ือรักษาความลับทางเทคโนโลยี คู่กรณี
ห้ามละเมิดข้อตกลงหรือความต้องการที่จะรักษาความลับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มสี่วน
ร่วมฝ่ายอ่ืน หา้มเผยแพร่หรอืยินยอมให้ผู้อ่ืนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ี 

 
มาตรา ๗๒  ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ควรจะตราและเสริมสร้างกฎระเบียบ

ให้สมบูรณ์แบบเพ่ือรักษาความลับทางเทคโนโลยีของตัวเอง บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือ
รักษาความลับทางเทคโนโลยีของหน่วยงานตัวเอง 

ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐสามารถลงนามข้อตกลงกับบุคลากรที่มสี่วนร่วมใน
การดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือกําหนดว่าเมื่อยังอยู่ในตําแหน่ง 
หรือลาออก หรือลาพักหรือเกษียณต้องรักษาความลับทางเทคโนโลยีของหน่วยงานตัวเองนานเท่าไหร่ 
ผู้ที่เก่ียวข้องห้ามละเมิดข้อตกลงนี้ ทําให้ความลับทางเทคโนโลยีของหน่วยงานตัวเองรั่วไหล หรือห้าม
ไปดํารงอาชีพในหน่วยงานใหม่ที่มีลักษณะการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมือนกันกับหน่วยงานเดิม 

บุคลากรห้ามโอนขายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจของ
หน่วยงานให้ผู้อ่ืนโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน 

 
มาตรา ๗๓  รายได้ทั้งหมดจากการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายได้ของหน่วยงานตัวเองหลังจากมีการจ่าย
รางวัลและค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่มีคณุูปการและบทบาทสําคัญในการทําให้งานประสบผลสําเร็จ
และการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจแล้ว ส่วนใหญจ่ะใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแปลงผลงานและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
มาตรา ๗๔  หลังจากประสบความสําเร็จในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแล้ว หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมี
การให้รางวัลและค่าตอบแทนให้บุคลากรทีม่ีคุณูปการและบทบาทสําคัญในการประสบผลงานและ
การแปลงผลงานน้ี 

หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถกําหนดหรือตกลงกันกับวิทยากรเก่ียวกับวิธีการ วงเงินและระยะเวลาการให้รางวัลหรือ
ค่าตอบแทน เมื่อมีการตราข้อกําหนดต้องรับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรในหน่วยงานตัวเองอย่าง
เต็มที่ และประกาศข้อกําหนดที่เก่ียวข้องในหน่วยงาน 

 
มาตรา ๗๕  ถา้หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไม่มขี้อกําหนดและไม่มีข้อตกลงกนักับวิทยากรเกี่ยวกับวิธีการและวงเงินการให้รางวัลและ
ค่าตอบแทน สามารถให้รางวัลและค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีคุณูปการและบทบาทสาํคัญในการ
แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 



 ๒๔

(๑) ถ้ามีการโอนลิขสิทธ์ิหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนมาดําเนินผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีน้ีจะแบ่งปันสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบของรายได้สุทธิหรือรายได้สุทธิที่มีความ
ยินยอมที่เกิดจากการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจน้ี 

(๒) ถ้านําผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ีมาคิดเป็นเงินทุน จะแบ่งปัน
สัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบจากสัดส่วนหุ้นหรือเงินทุนที่คํานวณจากการประสบผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจน้ี 

(๓) ถ้าเอาผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจน้ีมาดําเนินการเอง
หรือร่วมมือดําเนินการกับผู้อ่ืน หลังจากประสบความสําเร็จการแปลงผลงานและมีเกิดการผลิตขึ้น 
ควรจะแบ่งปันกําไรธุรกิจที่เกิดจากการดําเนินผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ีที่มีสัดส่วน
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้า อย่างต่อเน่ือง ๓ - ๕ ปี 

วิธีและวงเงินการให้รางวัลและค่าตอบแทนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สถาปนาโดย
ประเทศและสถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตกลงกันไว้กับวิทยากรควรจะสอดคล้องกันกับมาตรฐานที่
กําหนดไว้ใน (๑) – (๓) ดังกล่าว 

รางวัลและค่าตอบแทนที่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐให้บุคลากรทีม่ีคุณูปการ
และบทบาทสาํคัญในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามภารกิจตามกฎหมาย
ฉบับน้ีสามารถคํานวณเข้าไปในยอดรวมการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานปีน้ัน แต่ต้องแยกต่างหากจาก
ยอดรวมการจ่ายเงินเดือนในหน่วยงานปีน้ัน และไมค่ํานวณเข้าไปในการต้ังเงินเดือนในหน่วยงานปีน้ัน 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตรา.......บาท  
 
มาตรา ๗๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสอง ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตรา

.......บาท  
 
มาตรา ๗๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสาม ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตรา

.......บาท  
 
มาตรา ๗๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองเป็นนิติ

บุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรอื
ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีทีบุ่คคลดังกล่าวมี
หน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๘๐  ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง 

ให้นําบทบัญญติัเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา



 ๒๕

ใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถ
ดําเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้สํานักงานมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระค่าปรับ  
ในการน้ี ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา และบังคบัให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือชําระค่าปรับได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๑  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีพระราช
กฤษฎีกาหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 
 

.......................................... 
    .......................................... 



สรุปสาระสําคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
***************************** 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
  เพื่อให้การสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการพัฒนางานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นําไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในเวลาเดียวกัน มีบทบัญญัติที่ให้ภาครัฐ
สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ เช่น 
มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยโดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย โดยรองรับกรณีการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในทั้ง
สองทางอย่างคู่ขนานกันไป คือ ทางที่หนึ่ง เร่ิมจากพื้นฐานแล้วพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ (Science Frontier) เป็นประโยชน์ในการใช้งาน และอีกทางหน่ึง เร่ิมจากการนําสิ่งที่มีใช้งาน
อยู่แล้วจากต่างประเทศ มาเรียนรู้ (Copy and Development – C&D) เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนา
ต่อยอดเป็นผลผลิตของคนไทย   
 
๒. การสนับสนุนงานวิจัย 
 
  ๒.๑ หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
  รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้ และการ
แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคม 
ความม่ันคง และสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการดังนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอ โดยตั้งงบประมาณที่เหมาะสม
เพื่อการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  (๓) นําทางให้เอกชนร่วมลงทุน และส่งเสริมให้มีช่องทางการลงทุนเพื่อแปลงผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
  (๔) จัดให้ มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 
  (๕) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 



๒ 
 
  (๗) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ควรบรรจุการ
แปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับชาติ แผนพัฒนาในระดบัภูมิภาค แผนพัฒนาในระดับจังหวัด และแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
และจัดการดําเนินการเพื่อแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
  ๒.๒ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นต่อการวิจัย 
  เพื่อการบูรณาการและการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ระดับต่าง ๆ ควรกําหนดนโยบายส่งเสริมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังกล่าว 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ สามารถมีมาตรการของตัวเองให้สอดคล้อง
กับภาวะความเป็นจริงในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
กฎหมายฉบับนี้ 
  รัฐบาลยกย่องและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับต่าง ๆ ในการใช้
เทคโนโลยี เทคนิคและอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัย จํากัดการใช้เทคโนโลยี เทคนิคและอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ล้าหลังโดยการกําหนดนโยบายและสร้างมาตรการป้องกัน 
 
  ๒.๓ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้เกิดการนํา
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  รัฐในฐานะผู้ให้ทุนสามารถให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคการศึกษา หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนได้ ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนของมูลค่าโครงการวิจัย 
  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย อย่างน้อยให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้   
  (๑) โครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีความจําเป็นทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้ง
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
  (๒) โครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถ
ตอบสนองต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การยกระดับนวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
แก้ปัญหาเชิงเทคนิค หรือการทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าว  
  (๓) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 



๓ 
 
  (๔) ในกรณีที่มีผู้ประสงค์ขอรับทุนหลายรายในเร่ืองเดียวกัน ผู้รับทุนที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรได้รับ
การพิจารณาในลําดับต้น 
  ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะมีหน้าที่และความรับผิดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไว้ด้วย 
 
๓. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
  ๓.๑ องค์ประกอบ  
  สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายจํานวนไม่เกินสองคน เป็นรอง
ประธาน 
  (๓) รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวนไม่เกินหกคน 
  (๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ 
  (๕) ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย 
  (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคน 
  ให้เลขาธิการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ๓.๒ หน้าที่และอํานาจ 
  สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอนโยบายซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย  
  (๒) กําหนดเป้าหมายและแผนที่นําทางเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และนโยบายเฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล  
  (๓) กํากับให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีนโยบายและการ
ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกํากับ เร่งรัด ติดตามให้มีการยุบเลิก ปรับปรุงหรือแก้ไข
โครงสร้าง ภารกิจ อํานาจหน้าที่และกฎหมายของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย  
  (๔) กํากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนําผลงานวิจัยที่มีอยู่และที่
เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  



๔ 
 
  (๕) เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้หน่วยงานในระบบวิจัย
ก่อนที่สํานักงบประมาณจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานของรัฐ  

 (๖) กํากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ  
  (๗) ส่งเสริมสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกําหนด
มาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เกิดผลเป็นรูปธรรม  
  (๘) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการแปลง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ  
  (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่สภา
นโยบายมอบหมาย  
  (๑๐) ออกระเบียบว่าด้วยโครงสร้างของสํานักงาน การบริหารสํานักงาน การเงิน 
การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานบุคคล การตรวจสอบและประเมินผล และระเบียบอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ๓.๓ สํานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
  สํานักงานมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็น ส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอื่น ซึ่งกิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน 
  สํานักงานมีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย จัดทําและ
เสนอการต่าง ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภานโยบายให้สภานโยบายพิจารณา และให้มีหน้าที่และ
อํานาจดังต่อไปนี้ด้วย  
  (๑) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อนําเสนอต่อสภานโยบายในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งงบประมาณ



๕ 
 
รายจ่ายประจําปีเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  
  (๒) ประมวล วิเคราะห์แผนงาน และงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน
ของรัฐ ประสานแผนงาน เพื่อวางแผนส่วนรวมและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู่และตามลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังในการใช้ทรัพยากรนั้น  
  (๓) อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบวิจัยด้านต่าง ๆ และให้คําแนะนําเก่ียวกับการเร่งรัด ปรับปรุง
แผนงานหรือโครงการตามความสําคัญ  ทั้งนี้ เพื่อเสนอต่อสภานโยบาย 
  (๔) จัดทําข้อเสนอริเร่ิมโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญของประเทศที่ต้องดําเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนและขับเคลื่อนและประสานการดําเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล  
  (๕) จัดให้มีการจัดทําและบริหารจัดการระบบข้อมูลกลาง สารสนเทศ ดัชนีการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ  
  (๖) จัดทํามาตรฐาน ข้อกําหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัยและนวัตกรรม
ของ ประเทศ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกํากับ ดูแล และติดตาม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมนั้น  
  (๗) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาคประชาสังคม องค์การของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่และ
อํานาจของสภานโยบายและของสํานักงาน โดยเฉพาะการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่สภา
นโยบาย นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  รวมถึงการส่ง เสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ มี คุณภาพ  มี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม 
  สํานักงานมีเลขาธิการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย มี
หน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและบุคลากรอื่นในสํานักงาน 
 
๔. การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  ๔.๑ วัตถุประสงค์ในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การเร่งปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาซึ่งกระตุ้นโดยผ่านนวัตกรรม ส่งเสริมการประสานกัน
ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ ยกระดับผลผลิตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมผลประโยชน์
ทางสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและปกป้องความม่ันคงแห่งประเทศ 



๖ 
 
  การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์สาธารณะ ทิศทางตลาด ให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมและดําเนินการโดยความสมัครใจ ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมอภาคและสุจริต และให้มีการ
แบ่งปันผลประโยชน์และรับผิดชอบความเสี่ยงตามกฎหมาย รวมถึงเคารพต่อความตกลงในสัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมาย 
 
  ๔.๒ หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เพื่อประโยชน์ในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รัฐต้องสนับสนุนให้มีมาตรการหรือแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สิทธิและประโยชน์เก่ียวกับภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  (๒) อํานวยความสะดวกในการเข้ามาหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  (๓) สนับสนุนให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจอื่นตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้สินเชื่อหรือทํา
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อโดยรับทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หุ้นส่วนหรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานวิจัยนั้นเป็นประกัน 
  (๔) สนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยออก
กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมต่อการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  (๕) สนับสนุนให้เกิดการระดมทุนในตลาดทุน ในส่วนที่เก่ียวกับการแปลงผลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  (๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในระยะเร่ิมแรก และกองทุนเพื่อการแปลง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแปลง
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
  ๔.๓ วิธีการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถแปลงผลงานตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ลงทุนด้วยตัวเองเพื่อดําเนินการ 
  (๒) โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้อื่น 
  (๓) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๔) ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้เป็นเง่ือนไขในการร่วมมือกันกับผู้อื่น
เพื่อดําเนินการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๗ 
 
  (๕) ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้เป็นต้นทุน คิดเป็นสัดส่วนการร่วมทุน 
  (๖) วิธีการอื่นตามที่ตกลงกันไว้ 
 
  ๔.๔ รายละเอียดการแปลงผลงาน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผลประโยชน์ และ
ข้อตกลงอื่น 
  การแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการตกลงกันเก่ียวกับผู้ทรง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าในสัญญาไม่มีกําหนดไว้ก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจน
จะต้องมีข้อตกลงเก่ียวกับการรักษาความลับทางเทคโนโลยี การมีหรือหารายได้จากผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประโยชน์ตอบแทนแก่นักวิจัย ซึ่งจะเป็นไปตามที่กําหนดในหมวด ๗ 
 
๕. บทลงโทษ 
 
  ๕.๑ โทษปรับทางปกครอง 
  ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีบทลงโทษในทางอาญาแต่อย่างใด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมในประเทศ โดยมีเพียงโทษปรับทางปกครองกรณีมีการฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับการ
รักษาความลับทางเทคโนโลยีระหว่างคู่สัญญา หรือข้อห้ามเกี่ยวกับการรักษาความลับทางเทคโนโลยี
ภายในหน่วยงานของตนเอง 
 

********************************** 
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