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พระราชบัญญัติ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ นี้ เพื่อให้
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการดังกล่ าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” หมายความว่า การดาเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของสังคม โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการวิจัย” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย
“ข้อมูลการวิจัย” หมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการและผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ บุคลากร ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ
การวิจัยและนวัตกรรม
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณะ
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
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“นโยบาย” หมายความว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
“งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอัยการ หรือองค์กรอิสระ
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กสว.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“สานักงานการวิจัยแห่งชาติ” หมายความว่า สานักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สอวช.” หมายความว่า สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ
“สกสว.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบั ญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ รั ฐ ต้ อ งให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้นาไปใช้
กาหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์
ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(๒) จัด สรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัต กรรม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๓) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เพียงพอ
(๔) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อานวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม และ
การให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(๕) สนับสนุนและช่วยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(๖) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
(๘) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายใหม่เพื่อเอื้อต่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(๙) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหม่ให้ทันกับพัฒนาการ
ของวิทยาการในโลก
มาตรา ๖ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ย่อมเป็นแนวทางปฏิบัติและกากับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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มาตรา ๗ เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้จัดประเภทหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานด้ า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(๒) หน่วยงานด้านการให้ทุน
(๓) หน่วยงานที่ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
(๔) หน่ ว ยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(๕) หน่ ว ยงานด้ า นการจั ด การความรู้จ ากงานวิจั ย และนวัต กรรม และหน่ วยงานซึ่งเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
(๖) หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานใดจะจัดอยู่ในประเภทใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด
ให้หน่วยงานตามมาตรานี้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามที่ กสว. กาหนด
เว้นแต่สภานโยบายจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
การเปลี่ยนประเภทหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๘ การกากับดูแลหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจะกระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น
เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานการวิจัย และประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม โดยจะกระทบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการของหน่วยงานนั้นในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมิได้
มาตรา ๙ ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา ๗ (๑) และ (๒) ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง
เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอานาจของหน่วยงานนั้น
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม กระทาการใดอันเป็นการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือขัดแย้งระหว่างบทบาทหรือหน้าที่และอานาจ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่รัฐดาเนินการโครงการพัฒนาประเทศที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีสมั ยใหม่
จากต่างประเทศ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความสามารถใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ
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เพื่อประโยชน์ในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ การให้บริการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง การทดสอบ
การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใช้ในโครงการตามวรรคหนึ่งในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้เอง
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีการส่งเสริม
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ อ งค์ ก รวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ส่ ว นร่ ว มในการศึ กษา วิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรมใน
กระบวนการให้การศึกษาหรือให้บริการวิชาชีพ เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่พร้อมให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้รัฐมีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์
(๒) ให้ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสาคัญในการนาเสนอนโยบาย ลงทุนและร่วมทุน ตลอดจน
ร่วมทาวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และให้บริการ
(๓) ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการนางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือการประกอบการในความรับผิดชอบ
(๔) ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่นมีส่วนร่วมและ
เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งนาผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจการของท้องถิ่น ชุมชน
หรือสมาชิก
(๕) ให้หน่วยงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ความร่วมมือ และการสร้าง
ความตระหนักในความสาคัญของการวิจัยและนวัตกรรม
(๖) หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพึงร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี
การลงทุนหรือร่วมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
(๗) การกากับ เร่งรัด ติด ตามและการประเมินผลให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
การดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ ๑
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๒ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายจัดทาขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลัก
(๒) ระบบ กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณ การจัดระบบแรงจูงใจ และการอานวยความสะดวก
(๓) แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(๔) กลไกการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทาให้ผลงานดังกล่าวเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(๕) แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร
(๖) การก าหนดภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ ส ภานโยบายจัด ให้ มีก ารจั ด ทาแผนงานแต่ละด้า นตามแผนด้านวิท ยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง และกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมจัด ทา
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวเสนอต่อ สอวช.
ในกรณีที่เห็นสมควร สอวช. อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนตามมาตรา ๑๒ ได้
มาตรา ๑๔ ให้ สอวช. ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๒ เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ
หรือประสานการดาเนินการที่จาเป็น รวมทั้งให้คาแนะนา เร่งรัด หรือขอให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนตามมาตรา ๑๒
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ในกรณีที่ สอวช. เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยงานของรัฐ
ไม่เป็นไปตามแผนตามมาตรา ๑๒ ให้เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเพื่อพิจารณา เมื่อสภานโยบาย
มีมติสั่งการเป็นประการใดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามมตินั้นโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ และการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๒
งบประมาณและการพัสดุ
มาตรา ๑๖ การกาหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การทาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้ว ยสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมแห่งชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ กสว. ต้องจัดทาประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ต้องใช้ตามแผนแต่ละด้านเสนอต่อ
สภานโยบาย โดยระบุว่าปีใดต้องใช้งบประมาณเท่าใด
มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทาคาของบประมาณ
ดังต่อไปนี้
(๑) คาของบประมาณรายจ่ายประจาและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อสานักงบประมาณได้โดยตรง
และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย
(๒) คาของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม ให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. กาหนด และให้ กสว. พิจารณาคาขอและ
ผลการดาเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณ
ของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีมีความจาเป็น จะทาข้อตกลงให้ดาเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนเกินหนึ่งปีงบประมาณก็ได้
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มาตรา ๑๙ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศกาหนด
สภานโยบายอาจขอให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ส่วนที่ ๓
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๐ ให้กระทรวง กสว. และ สอวช. โดยความเห็นชอบของสภานโยบายส่งเสริม
และสนั บสนุ น การผลิต และพัฒ นาบุคลากรที่ มีคุณ ภาพ มีความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ทุนการศึกษาและทุนอื่นเพื่อสร้างบุคลากร
(๒) สร้างแรงจูงใจทางงบประมาณและสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้หน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๓) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
และบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ ให้ปรับปรุงกฎหมายและกฎข้อบังคับเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของบุคลากรให้ทัดเทียมกับผู้ดารงตาแหน่งอานวยการและบริหาร ทั้งการเลื่อนตาแหน่ง ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์อื่นในตาแหน่ง
(๔) ส่งเสริมการให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐไปทาการวิจัยหรือนวัตกรรมในหน่วยงานอื่นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นหน่วยงานต้นสังกัด และให้ได้รับค่าตอบแทน
ตลอดจนนาผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงานที่ตนสังกัดได้
(๕) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด และ
ให้ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนนาผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงาน
ที่ตนสังกัดได้
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(๖) ให้บุคลากรนาผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยแบ่งหรือ
ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ตนสังกัดหรือไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ก รณี
ตามระเบียบของสภานโยบาย
(๗) ดึงดูดบุคคลซึ่งมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามาดาเนินงานวิจัยและ
นวัต กรรมในประเทศ เป็น ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ การให้ขอสัญชาติไทยได้ และการได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ต่างประเทศเพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
(๘) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานเอกชนทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมดาเนินการตาม (๔) หรือ (๗) กับหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๙) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถ
หรือมีสถานศึกษาที่บ่มเพาะความสามารถเป็นพิเศษ และให้มีทุนการศึกษาและความสนับสนุนที่เหมาะสม
และเพียงพอ
(๑๐) กาหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับการดาเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
มาตรา ๒๑ สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีอานาจให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การประเมินและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง
สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีอานาจประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
การให้รางวัลตามวรรคหนึ่งและการประกาศเกียรติคุณตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กสว. กาหนด
ส่วนที่ ๔
ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการและผู้วิจัยในโครงการ
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(๒) บทคัดย่อของผลงานวิจัย
(๓) งบประมาณที่ใช้
(๔) ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคลากร
(๕) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย
(๖) ข้อมูลอื่นตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด
เมื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้ดาเนินการวิจัยส่งหรือ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผลงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ พร้ อ มทั้ ง รายงานผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบ
ตลอดจนแนวทางการนาผลงานไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
การนาส่งหรือการเชื่อมโยงข้อมูล และการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายกาหนด
ในกรณีที่ผลงานตามวรรคสองเป็นความลับ หรือมีกฎหมายหรือสัญญาไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้
มิให้นากฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวมาใช้เป็นอุปสรรคในการดาเนินการส่งข้อมูลให้แก่สานักงานการวิจัย
แห่งชาติตามมาตรานี้ แต่สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ รักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับหรือ
มิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร สภานโยบายอาจประกาศกาหนดให้โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
จัดทาเป็นสรุปรายงานการดาเนินงานเสนอต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติเพียงเท่าที่ไม่กระทบต่อความลับ
ทางการค้า ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นแทน
การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีเช่นนี้สานักงานการวิจัยแห่งชาติมหี น้าที่รักษาข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นความลับหรือมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่จะดาเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภานโยบายกาหนด
ให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดให้มีการลงทะเบียน
หั ว ข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในสังกัดและในกากับดูแลของ
รัฐมนตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ให้สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ แจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะดาเนินการในระดับบัณฑิตศึกษา
ของนั กศึกษาที่รับทุน ต่อสานั กงานการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและ
วิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๒๔ ให้ ส านั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติจั ด ท าฐานข้อ มู ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติจัดให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และให้มีอานาจเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานดังกล่าวทุกหน่วยงาน
ให้หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกับระบบข้อ มูลสารสนเทศกลาง
ที่สานักงานการวิจัยแห่งชาติจัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
และมาตรานี้ กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สอวช. และ สกสว. โดยให้ สอวช. และ สกสว.
มีอานาจนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา ๒๕ การอ้างอิงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้อ้างอิง
จากฐานข้อมูลตามมาตรา ๒๔ ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้ใช้ได้
ภายในหน้าที่และอานาจของหน่วยงานดังกล่าว โดยจะนามาใช้อ้างอิงให้ขัดหรือแย้งกับข้อมูลจากฐานข้อมูล
ตามมาตรา ๒๔ มิได้
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการ
และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และให้ สกสว. วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติและ สกสว. เสนอความเห็นต่อ
กสว. และสภานโยบายเพื่อประเมินสถานภาพของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีของประเทศตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม
ของประเทศ และเป็นข้อมูลในการจัดทานโยบายต่อไป
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มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคสี่และวรรคห้า สานักงานการวิจัยแห่งชาติ สอวช.
และ สกสว. อาจเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล ตลอดจนรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ต่อสาธารณชนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกาหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูล
ที่ไม่กระทบต่อความลับทางการค้า ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งจะนาไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องดาเนินคดีใด ๆ มิได้
ให้นาความในวรรคสองไปใช้บังคับแก่การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามมาตรา ๒๒ และการที่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
นาข้อมูลตามวรรคหนึ่งไปเปิดเผยด้วย
ส่วนที่ ๕
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
มาตรา ๒๘ ให้กระทรวงและ สกสว. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล คณะบุคคล ชุมชน
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน์
ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่บุคคล คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
ในการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น การวิจั ย และนวั ต กรรมแก่ บุ คคล คณะบุ ค คล ชุ ม ชน หรื อ
หน่วยงานภาคเอกชน ให้มุ่งเน้นโครงการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ
(๒) สามารถตอบสนองต่อการสร้างความรู้ใหม่ ยกระดับนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และบริการ แก้ปัญหาเชิงเทคนิค ทดแทนการนาเข้าเทคโนโลยี หรือมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
(๓) มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ดาเนินการในเชิงพาณิชย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(๕) ส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของ
อนุ ญาตหรือยินยอมให้ ใช้ ทรั พย์สินทางปัญญานั้น รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาที่ สิ้นอายุ การคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้
และเทคโนโลยี
(๖) ลักษณะอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
มาตรา ๒๙ สภานโยบายอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยให้สิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่ใช้ผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรม
จากบุคคล คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๘
(๒) ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหรืออากร ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบด้วย
(๓) ให้ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(๔) ให้ผู้สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
โดยมี ก ารแบ่ ง ปั น หรื อ ไม่ ต้ อ งแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานผู้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย หรื อ นวั ต กรรม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
(๕) ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน รวมทั้งการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมีกาไร
จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น
(๖) ยกเว้นหรือลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายซึ่ งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ
เพื่อการตรวจวิเคราะห์หรือการออกใบอนุญาต หรือเพื่อการอื่น
(๗) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
มาตรา ๓๐ ให้กระทรวง กสว. สกสว. และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
และพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีหรือการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดาเนินการตามส่วนนี้ หน่วยงานของรัฐอาจ
ร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
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มิ ใ ห้ น ากฎหมายว่า ด้ว ยการร่ ว มลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชนมาใช้ บังคั บแก่การร่ วมลงทุน
ตามวรรคหนึ่ง
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วกั บ
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๖
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของประเทศ ให้ กสว.
โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย มีหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ
มาตรฐานการวิจัยตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
กสว. อาจจัดทาข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมนาไปใช้ได้
มาตรา ๓๓ ให้ กสว. โดยความเห็นชอบของสภานโยบายกาหนด
(๑) จริยธรรมการวิจัยทั่วไป
(๒) หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกาหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จริยธรรมการวิจัยทั่วไปตาม (๑) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกาหนดจริยธรรมการวิจัยตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๓
การบูรณาการการปฏิบตั ิการของหน่วยงานในกากับของรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานใน
กากับของรัฐมนตรีที่มิใช่ สอวช. สกสว. หรือสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอให้สภานโยบาย
ประกาศกาหนดให้หน่วยงานในกากับของตนต้องบูรณาการแผน การดาเนินงาน และงบประมาณ เพื่อให้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจกาหนดระเบียบขึ้นใช้บังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการดังกล่าวได้
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หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๕ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติ มีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้า
หน่วยงานนั้นให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่
กาหนด ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศกาหนดโดยข้อเสนอของ กสว.
มาตรา ๓๖ ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตาแหน่งหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามมาตรา ๒๒
วรรคสี่หรือวรรคห้า เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น เพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ โครงการวิจัยและนวัตกรรมใดที่ดาเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อผูกพันเดิมจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามโครงการดังกล่าว การดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม
แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่ม แรก เพื่ อ ประโยชน์ใ นการจัด ท าระบบข้อ มูล สารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๒๔ ให้สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอื่น ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติประกาศ
กาหนด ถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลใช้ บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการพัฒนาประเทศจาเป็นต้อง
อาศัยวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งจาเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการ
ของประเทศ เพื่อให้นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะให้มี
กฎหมายเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

