เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก
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พระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการวิจัย” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด
ทั้งนี้ ซึ่งเป็น สิ่งใหม่ห รือพัฒ นาให้ ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก
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มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
นายกรัฐมนตรีมีอานาจกากับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
ให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีอานาจกากับดูแลหน่วยงานในกากับ
หมวด ๑
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสภานโยบาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธาน
สภานโยบายคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา และ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๕) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษาไม่เกินสามคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่เกิ นสามคน และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ไม่เกินสามคน
โดยแต่ละด้านต้องแต่งตัง้ จากผู้ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๑
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ร่วมกันเสนอด้านละหนึ่งคน
(๖) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอ
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) รวมทั้ง
การได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) เพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่เป็นบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริ มให้มีการผลิตกาลังคนให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประเทศและให้ มี ก ารน าวิ ท ยาศาสตร์ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริง
ให้สภานโยบายแต่งตั้งที่ปรึกษาของสภานโยบายจานวนไม่เกินห้าคน และให้ที่ปรึกษาของสภานโยบาย
เข้าร่วมประชุมสภานโยบายและมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ความในวรรคหนึ่งให้นาไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และคณะกรรมการอ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ มวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาได้จานวนไม่เกินสามคน
มาตรา ๘ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖) ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ในกรณีกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้สภานโยบายประกอบด้วยกรรมการสภานโยบายเท่าที่เหลืออยู่ ในกรณีนี้ คณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่วา่ งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๕) เพิ่มขึ้นในระหว่าง
ที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) เพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ แต่ยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ
(๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตัง้ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖)
ขึ้นใหม่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) สภานโยบายมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการสภานโยบาย
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากกระทาการหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภานโยบาย
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(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ให้สภานโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของ
ประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก่อนที่สานักงบประมาณ
จะนาเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑) ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ก ากั บ ให้ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรม สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตาม (๑)
(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและภาครัฐ และสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการกาหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่นสาหรับการระดมทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
(๖) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผน
ด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๗) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐาน
การอุด มศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม ตลอดจนการบูรณาการและ
การเชื่อมโยงกัน ระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว และประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
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(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่สภานโยบายมอบหมายหรือมอบให้ทาการแทน และรายงานให้สภานโยบายทราบ
(๙) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือ
กฎหมายอื่น
(๑๐) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินตามมาตรา ๑๑ (๒) แล้ว
ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวนไม่เกิน
สองคน ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้แทนสานักงบประมาณ
ตามจานวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทาหน้าที่พิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประเภท
งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกาลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง
ก่อนเสนอไปยังสานักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(๒) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจานวนไม่เกินสองคน
ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้แทนสานัก
งบประมาณตามจานวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทาหน้าที่พิจารณาคาของบประมาณของ
กองทุน ก่อนเสนอไปยังสานักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สภานโยบาย
กาหนด โดยสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)
มาตรา ๑๓ การทาคาขอและการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสาคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ในการผลิตกาลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สภานโยบายอาจมอบหมายให้บุคคล
คณะบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน รับผิดชอบดาเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่นั้ น หรือดาเนิ น การผลิต กาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ทั้งนี้ โดยให้ได้รับการส่งเสริมและ
สิทธิประโยชน์ หรือการยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การดาเนินงาน
ของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยข้อเสนอของสภานโยบาย
การให้การส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สาหรับการยกเว้น
มิให้นาบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การดาเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่ หรือดาเนินการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มีการยกเว้นการใช้บังคับดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่ อ การพั ฒ นาประเทศหรือ เป็น ประโยชน์ ยิ่ งต่ อประชาชน หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการผลิ ต ก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
อาจมีมติให้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน มิใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้มีหน้ าที่และอานาจใน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านใหม่หรือมีหน้าที่และอานาจในการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางนั้นก็ได้
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อหน่วยงาน
(๒) ที่ตั้งของหน่วยงาน
(๓) วัตถุประสงค์ หน้าที่ และอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
(๔) บุคลากรของหน่วยงาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน
(๖) การบริหารหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
(๗) การกากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของหน่วยงานซึ่งต้องประเมินทุกสี่ปี
(๘) การยุบเลิกหน่วยงานในกรณีที่ตั้งขึ้นโดยมีกาหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน
ของหน่วยงาน
(๙) ข้อกาหนดอื่นอันจาเป็นเพื่อให้กิจการของหน่วยงานดาเนินการไปได้โดยเรียบร้อย
ให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรานี้ด้วย
ให้ สานั กงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดาเนินการของหน่วยงานตามมาตรานี้
ตามที่จาเป็นและเพียงพอ
มาตรา ๑๖ การประชุมสภานโยบายต้องมีกรรมการสภานโยบายมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสภานโยบายทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมสภานโยบาย ถ้าประธานสภานโยบายไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภานโยบายคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานสภานโยบาย รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง และรองประธานสภานโยบายคนที่สอง
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภานโยบายคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสภานโยบายคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมสภานโยบายให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๑๗ ให้มีการประชุมสภานโยบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ ในเรื่องใด
ที่สภานโยบายเห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้องพิจารณาดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
มีเหตุอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของสภานโยบาย ให้สภานโยบายมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อดาเนินการแทนสภานโยบายได้
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภานโยบาย และให้ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ แต่งตั้งพนักงานสานักงานสภานโยบาย
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การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจาเป็นสภานโยบายอาจมีมติให้เชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะพิจารณา ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หน้าที่และอานาจ ตลอดจนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
เมื่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องได้มีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นมติของสภานโยบายและ
ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดาเนินการตามมตินั้น
เว้นแต่สภานโยบายจะกาหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะกรณี
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑)
ให้สภานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๘ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแล้วรายงาน
ให้สภานโยบายทราบ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานสภานโยบาย กรรมการสภานโยบาย ที่ปรึกษาของสภานโยบาย
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ความในวรรคหนึ่งให้นาไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และคณะกรรมการอานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๒๑ ให้มีสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สอวช.” ทาหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และ
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สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่ อนประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาเร็จแล้วไปสู่
การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของ สอวช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานของ สอวช. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๒ ให้ สอวช. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ชาการและงานธุร การ รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้
การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(๓) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษา
และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๔) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตามมาตรา ๑๘
(๖) ประสานงานให้มกี ารจัดทา บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตอ่ สาธารณชนตามประกาศตามมาตรา ๑๑ (๗)
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(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๘) จัดทารายงานประจาปีของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ (๑๐)
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอานวยการ สอวช. มอบหมาย
มาตรา ๒๓ สอวช. อาจมีรายได้จาก
(๑) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา ๖๖
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการให้บริการ
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ จากเงินหรือทรัพย์ สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ
รายได้อื่นใด
ทรัพย์สินของ สอวช. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ
ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ สอวช. ในเรื่องทรัพย์สินของ สอวช. มิได้
เงินและทรัพย์สินของ สอวช. ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๔ ในการดาเนินกิจการของ สอวช. ให้มีคณะกรรมการอานวยการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ สอวช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบาย
กาหนด
ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการอานวยการ สอวช. มีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของ สอวช. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หน้าที่และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของ สอวช.
(๒) อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของ สอวช.
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(๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสภานโยบายเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี
มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอานาจ
ของ สอวช.
(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ สอวช. ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อานวยการ สอวช. การปฏิบัติงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ สอวช. รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานแทน
(ค) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของพนักงานของ สอวช.
(ง) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอานวยการ สอวช.
ผู้อานวยการ สอวช. และพนักงานของ สอวช.
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษพนักงาน
ของ สอวช. รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานของ
สอวช.
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ สอวช. รวมทั้งการบัญชี
และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดาเนินกิจการ
ของ สอวช.
(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานของ สอวช.
(ฌ) การแต่งตั้ง และหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ญ) การก าหนดขอบเขตเกี่ย วกั บการปฏิ บั ติหน้า ที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ฎ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการ สอวช. พนักงานของ สอวช. และเครื่องหมาย
สอวช.
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(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. มอบหมาย
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอานวยการ สอวช. จากบุคคลในภาคเอกชน
(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของ สอวช. ตามมาตรา ๕๒ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี และสภานโยบาย
(๘) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สอวช.
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และสภานโยบายมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของ สอวช. ให้คณะกรรมการอานวยการ สอวช.
พิจารณากาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ สอวช. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการอานวยการ สอวช. ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
มาตรา ๒๘ ให้ สอวช. มีผู้อานวยการคนหนึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการ
ของ สอวช. ขึ้นตรงต่อสภานโยบายและคณะกรรมการอานวยการ สอวช. และจะให้มีรองผู้อานวยการ
ตามจานวนที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อานวยการ
สอวช. ก็ได้
การแต่งตั้งผู้อานวยการ สอวช. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
มาตรา ๒๙ ผู้อานวยการ สอวช. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทางานให้แก่ สอวช. ได้เต็มเวลา
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์
หรือวิจัยและนวัตกรรม
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(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สอวช. หรื อ กิ จ การที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กับ
วัตถุประสงค์ของ สอวช. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริต
ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด หรือ เป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดในกิจการที่กระทาการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ้นหรือทุน
มาตรา ๓๐ ผู้อานวยการ สอวช. มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๓๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อ านวยการ สอวช.
ให้คณะกรรมการอานวยการ สอวช. จัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นกลางและอิสระ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๐ ผู้อานวยการ สอวช.
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการอานวยการ สอวช. ให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมิน
(๔) คณะกรรมการอานวยการ สอวช. ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ สอวช.
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๙
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มาตรา ๓๓ เมื่อผู้อานวยการ สอวช. พ้นจากตาแหน่งให้รองผู้อานวยการ สอวช. พ้นจาก
ตาแหน่งด้วย และในกรณีผู้อานวยการ สอวช. พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๓๒ (๓) จะแต่งตั้ง
รองผู้อานวยการ สอวช. ที่พ้นจากตาแหน่งนั้นเป็นผู้อานวยการ สอวช. มิได้
นอกจากการพ้น จากตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ง รองผู้อานวยการ สอวช. พ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อผู้อานวยการ สอวช. สั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๓๔ ให้ผู้อานวยการ สอวช. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของ สอวช. ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของ สอวช. และระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สอวช. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกตาแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของ
สอวช. ทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการอานวยการ สอวช.
(๔) แต่งตั้งรองผู้อานวยการ สอวช. จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และ
ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๕) บรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน ตลอดจนให้พนักงาน
ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของสภานโยบายและ
คณะกรรมการอานวยการ สอวช.
มาตรา ๓๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการ สอวช. เป็นผู้แทนของ
สอวช. และเพื่อการนี้ผู้อานวยการ สอวช. จะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอานวยการ สอวช. กาหนด
การรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอานวยการ
สอวช. กาหนด
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการอานวยการ สอวช. เป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการ สอวช. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สอวช. โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และมีสิทธินับระยะเวลาการปฏิบัตงิ านใน
สอวช. เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย
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มาตรา ๓๘ การบัญชีของ สอวช. ให้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๓๙ ให้ สอวช. จัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สอวช. ทุกรอบปี
แล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ สอวช. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียกโดยย่อว่า
“กสว.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง
ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยหรือนวัตกรรมตามข้อเสนอของสภานโยบาย
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
(๓) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่ ง ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ สั ง กั ด กระทรวง ซึ่ ง มิ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณวิจัย
และนวัตกรรมเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่เกินสองคน ด้านสังคมศาสตร์
จานวนหนึ่งคน และด้านมนุษยศาสตร์ จานวนหนึ่งคน
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ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต าม (๕)
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๔๑ กสว. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ต่ อสภานโยบาย รวมทั้ งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบู รณาการที่ มุ่งผลสั มฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๓) ให้ คาแนะนาในการพิจารณาคาของบประมาณของกองทุนแก่คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๖) บริห ารกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมตามมาตรา ๕๔ ให้เป็น ไป
ตามระเบียบที่สภานโยบายกาหนด
(๗) พิจารณาคาของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้แก่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและหลักเกณฑ์
ตาม (๔)
(๘) กาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑)
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(๙) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ ส ามารถน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ใ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(๑๐) กาหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
กาหนดข้อกาหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และกากับดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม และ
ข้อกาหนดหรือแนวปฏิบัตินั้น
(๑๑) ส่งเสริมและสนั บสนุ นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมถึงเสนอแนะต่อสภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการกาหนด
มาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แล้วว่า
เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ และหลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณ
หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
(๑๓) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาและการดาเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมของประเทศ
ตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๑๔) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๑๕) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลปฏิบัติงานตามที่ กสว. มอบหมาย
(๑๖) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมติของสภานโยบาย
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๔๒ ให้ น าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ มาใช้ บั ง คั บ แก่ กสว. และ
คณะอนุกรรมการที่ กสว. แต่งตั้งโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๔๓ ให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
เรียกโดยย่อว่า “สกสว.” ทาหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว. มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน แต่จะต้องไม่ดาเนินการวิจัยเอง
สกสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น
กิจการของ สกสว. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของ สกสว. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๔๔ ให้ สกสว. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ช าการและงานธุ ร การ รวมถึ ง สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวก
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสว. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา ๑๒ (๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อนาเสนอต่อสภานโยบายในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม
(๓) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เสนอต่อ กสว.
(๔) จัดทากรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เสนอต่อ
กสว.
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(๕) จัด ทาคาของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒)
(๖) จัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว.
(๗) กลั่นกรองคาของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๑ (๔)
(๘) จัดทาข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญของประเทศที่ต้องดาเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการดาเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิผ์ ล
ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๙) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๑๐) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการกากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและ
แก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
(๑๑) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทาและเสนอมาตรการ
สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว
(๑๒) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการกากับ เร่ง รัด และติดตามให้มีการจัดทาและ
การดาเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
การกากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๑๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม และ
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของ กสว. และกองทุน
(๑๔) จัดทารายงานประจาปีของ กสว. และกองทุน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
สภานโยบาย
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สภานโยบาย หรือ กสว. มอบหมาย
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มาตรา ๔๕ สกสว. อาจมีรายได้จาก
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการให้บริการ
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) และ (๓) และรายได้อื่นใด
ทรัพย์สินของ สกสว. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ
ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ สกสว. ในเรื่องทรัพย์สินของ สกสว. มิได้
เงินและทรัพย์สินของ สกสว. ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๖ ในการดาเนินกิจการของ สกสว. ให้มีคณะกรรมการอานวยการคณะหนึ่ง
ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้ง ปลั ด กระทรวงการอุด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ผู้อานวยการ สอวช. และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคนซึ่ง กสว. แต่งตั้ง ในจานวนนี้
อย่างน้อยคนหนึ่งต้องมาจากผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ
สกสว. เป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสว. กาหนด
ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ให้ น าความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่
คณะกรรมการอานวยการ สกสว. โดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ ให้ สกสว. มีผู้อานวยการคนหนึง่ ซึ่ง กสว. แต่งตั้งโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ
อานวยการ สกสว. มีหน้าที่บริหารกิจการของ สกสว. ขึ้นตรงต่อ กสว. และคณะกรรมการอานวยการ
สกสว. และจะให้มีรองผู้อานวยการ สกสว. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อานวยการ สกสว. ก็ได้
การแต่งตั้งผู้อานวยการ สกสว. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
กสว. กาหนด
มาตรา ๔๙ ให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่ผู้อานวยการ สกสว. โดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ให้ผู้อานวยการ สกสว. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของ สกสว. ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของ สกสว. และระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่ กสว. และคณะกรรมการอานวยการ สกสว. กาหนด
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(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ สกสว. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ นโยบาย หรือมติที่ กสว. และคณะกรรมการอานวยการ สกสว. กาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตาแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของ สกสว. ทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอานวยการ
สกสว. กาหนด
(๔) แต่งตั้งรองผู้อานวยการ สกสว. จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และ
ไม่เกินจานวนที่ กสว. กาหนด
(๕) บรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอานวยการ สกสว.
กาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบายและมติของสภานโยบาย กสว.
และคณะกรรมการอานวยการ สกสว.
มาตรา ๕๑ ให้นาความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ สกสว.
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การกากับดูแล
มาตรา ๕๒ ให้ สอวช. และ สกสว. แล้ ว แต่ ก รณี จั ด ท ารายงานประจ าปี เ สนอต่อ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภานโยบายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และ
เผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
พร้อมทั้งผลงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีของ สอวช. และ สกสว. แล้วแต่กรณี
ในปีที่ล่วงมา
มาตรา ๕๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมอี านาจกากับดูแลการดาเนินกิจการของ สอวช.
และ สกสว. ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้อานวยการ สอวช. หรือผู้อานวยการ สกสว. ชี้แจง
แสดงความคิดเห็น หรือทารายงาน และมีอานาจยับยั้งการกระทาของ สอวช. และ สกสว. ที่ขัดต่อ
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กฎหมาย หน้าที่และอานาจของ สอวช. และ สกสว. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดาเนินการของ สอวช. และ สกสว. ได้
หมวด ๔
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๕๔ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมขึ้ น ใน สกสว.
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นระบบการวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้
พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศ
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
(๓) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นสมควรกาหนด
เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคล
หรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ระดับชุมชนและพื้นที่
(๖) บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
มาตรา ๕๕ กองทุนตามมาตรา ๕๔ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๗๑
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(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๑๒ (๒) ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว
(๓) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา
(๖) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการดาเนินกิจการของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(๗) ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนตามสมควรและจาเป็นเมื่อเงินไม่เพียงพอในการดาเนินการ
มาตรา ๕๖ รายได้ของกองทุนให้นาเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๕๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ กสว. กาหนด โดยให้ใช้ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๑ (๔)
(๒) การดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๔
(๓) การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
มาตรา ๕๘ การจั ด สรรเงิน กองทุ นให้เ ป็น ไปโดยอิ สระภายใต้วัต ถุ ประสงค์ ของกองทุน
ตามมาตรา ๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) และเป็นไป
ตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการจัด สรรให้เฉพาะหน่วยงาน
ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องคานึงถึงความคล่องตัว มีความโปร่งใส ไม่มีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
มาตรา ๕๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ กสว. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
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มาตรา ๖๐ กองทุน ต้องจัด ให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๖๑ ให้กองทุนจัดทารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๖๒ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
ให้ผู้สอบบัญชีทารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ กสว. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๖๓ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งท าหน้าที่ ต รวจสอบเพื่อ รายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อ กสว.
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงบประมาณคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กสว. แต่งตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการ และให้ สกสว.
จัดให้มีผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กสว. กาหนด
มาตรา ๖๔ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
และผู้ทรงคุณวุฒอิ ื่นทีม่ ีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสี่คน
แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ กสว. จัด สรรเงิน กองทุน เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรา ๖๔ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ สกสว. และหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ กสว. เพื่อเสนอสภานโยบายต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ให้ โอนบรรดากิ จการ ทรั พย์ สิ น สิ ทธิ หน้ าที่ หนี้ ภาระผู กพั น พนั กงาน
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ พนั กงานและลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับเงินเดือน
ค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ แต่จะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่าเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ส ภานโยบายการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการสภานโยบายตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานสภานโยบายการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภานโยบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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มาตรา ๖๘ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ส ภานโยบายการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัต กรรมแห่งชาติตามมาตรา ๖๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๖๙ ให้ผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิให้ถือว่าเป็น
การเลิกจ้าง และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ
ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ดารงตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ
มาตรา ๗๐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ภายในเก้าสิ บวัน นั บแต่วัน ที่ พระราชบั ญญัตินี้ใช้ บังคับ และเมื่อผ่ านการคัด เลื อกหรือการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรมแห่ งชาติกาหนดแล้ว ให้ สานั กงานสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามแบบที่ คณะกรรมการอ านวยการส านั กงาน
สภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชาติ ก าหนดและเมื่ อได้ ยื่ นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้
ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพื่อไปเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ เพราะ
ทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือ
ยุบตาแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
บาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมิได้รั บการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น พนั กงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการต่อไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิ กกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แ ม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบานาญและมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ให้ น าความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลู ก จ้ า งของส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัตกรรม และสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการวิจยั
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย เงินงบประมาณ และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งอยู่ในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
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ในวาระเริ่มแรก ให้กันเงินที่โอนมาตามวรรคหนึ่งเป็นจานวนร้อยละสิบของเงินจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยังคงดาเนินโครงการวิจัย
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม และคณะกรรมการอานวยการสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการอานวยการสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๓ ในวาระเริม่ แรก ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
โดยมิให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับ
อยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
จะครบวาระ
มาตรา ๗๔ ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยอนุโลม
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มาตรา ๗๕ ให้นาความในมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งสมัครใจจะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทางานสาหรับการคานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของบุคลากรซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๔ ให้นับเวลาทางานในขณะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต่อเนื่องกับเวลาทางานของพนักงาน
ของส านั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชาติ หรื อพนั กงาน
หรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบั ญญัตินี้
แล้วแต่กรณีด้วย
มาตรา ๗๗ คดีที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและคดีที่กองทุนสนับสนุน
การวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๑
ไปเป็น ของสานักงานสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน ในการนี้ ให้สานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดาเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่า
ผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ หรือกองทุนสนับสนุนการวิจัย แล้วแต่กรณี ในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอานาจจากสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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ในกรณีที่ศาลได้มีคาพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรม แล้ว แต่กรณีต ามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ต ามคาพิพากษาหรือลูกหนี้
ตามคาพิพากษานั้น
มาตรา ๗๘ บทบัญญัติแ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ” “สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ” “เลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ” และ “พนักงานของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ให้ถือว่าอ้างถึง “สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ” “สานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ” “ผู้อานวยการสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” และ “พนักงานของสานักงาน
สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ง ชาติ ” ตามพระราชบั ญญัตินี้
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๙ บทบัญญัติแ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “คณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ” “กองทุนสนับสนุนการวิจัย ” “ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย” และ “พนักงานของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ให้ ถือว่าอ้างถึง “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และ “พนักงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม” ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๐ ให้ บ รรดาประกาศ ข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง หรื อ มติข องสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ และของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องอาศัย
การขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ มีความผาสุ ก สมควรกาหนดให้ มีส ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

