
 
พระราชบัญญัติ 

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวตักรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  น าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการดังกล่ าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัย
และนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี”  หมายความว่า  การด าเนินกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้

และความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม  เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ  ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  และความเป็นอยู่ของสังคม  โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถา่ยทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากตา่งประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 

“การวิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะ
ท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ  ทฤษฎี  แนวทางในการปฏิบัต ิ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และ  
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม  อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

“ระบบวิจัย”  หมายความว่า  การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

“มาตรฐานการวิจัย”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์
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  
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณะ 

“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“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  ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอัยการ  หรือองค์กรอิสระ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กสว.”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ”  หมายความว่า  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สอวช.”  หมายความว่า  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

“สกสว.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  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  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   
การวิจัยและนวัตกรรม  และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ของประเทศทั้งระบบ  เพ่ือสร้างความรู้น าไปใช้
ก าหนดนโยบายสาธารณะ  และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์
ทางสังคม  ความมั่นคง  และสิ่งแวดล้อม  โดยด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  และแผนอื่น  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม  

(๓) จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  
และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เพียงพอ 

(๔) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม  และ
การให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

(๕) สนับสนุนและช่วยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(๖) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ชุมชน  และภาคประชาสังคม 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
(๘) ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายใหม่เพ่ือเอื้อต่อ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  
(๙) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหม่ให้ทันกับพัฒนาการ

ของวิทยาการในโลก 
มาตรา ๖ นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ย่อมเป็นแนวทางปฏิบัติและก ากับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวจิัยและนวตักรรมทางดา้นนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
แผน  บุคลากร  งบประมาณ  และกฎหมาย  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ให้จัดประเภทหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานด้านนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม 

(๒) หน่วยงานด้านการให้ทุน 
(๓) หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม  
(๔) หน่วยงานด้านมาตรวิทยา  มาตรฐาน  การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์   

วิจัยและนวัตกรรม 
(๕) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม  และหน่วยงานซึ่งเป็น 

ผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว 
(๖) หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายก าหนด 
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานใดจะจัดอยู่ในประเภทใดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด 
ให้หน่วยงานตามมาตรานี้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามที่  กสว.  ก าหนด  

เว้นแต่สภานโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
การเปลี่ยนประเภทหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด 
มาตรา ๘ การก ากับดูแลหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น

เพ่ือรักษาคุณภาพ  มาตรฐานการวิจัย  และประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม  โดยจะกระทบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการของหน่วยงานนั้นในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมิได้ 

มาตรา ๙ ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา  ๗  (๑)  และ  (๒)  ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง  
เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้น 

ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม  กระท าการใดอันเป็นการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือขัดแย้งระหว่างบทบาทหรือหน้าที่และอ านาจ  เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่รัฐด าเนินการโครงการพัฒนาประเทศที่ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสมัยใหม ่
จากต่างประเทศ  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว   เพ่ือสร้างความสามารถใน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ  ชุมชน  และสังคมอย่างเป็นระบบ 
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เพ่ือประโยชน์ในการผลิตวัสดุ  อุปกรณ์  การให้บริการ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง  การทดสอบ  
การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  เพ่ือใช้ในโครงการตามวรรคหนึ่งในระยะยาวโดยไม่ต้องพ่ึงพาต่างประเทศ  
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว  
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถด าเนินการดังกล่าวได้เอง 

มาตรา ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้มีการส่งเสริม
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้องค์กรวิชาการและวิชาชีพมีส่วนร่วมในการศึกษา  วิจัย  และสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการให้การศึกษาหรือให้บริการวิชาชีพ  เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน  สังคม  และประเทศ  และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่พร้อมให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือ
ศึกษาเพ่ิมเติม  เพ่ือให้รัฐมีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์ 

(๒) ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมส าคัญในการน าเสนอนโยบาย  ลงทุนและร่วมทุน  ตลอดจน 
ร่วมท าวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต
และให้บริการ 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย   
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  หรือการประกอบการในความรับผิดชอบ 

(๔) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่น  และชุมชนอื่นมีส่วนร่วมและ  
เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งน าผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจการของท้องถิ่น  ชุมชน  
หรือสมาชิก 

(๕) ให้หน่วยงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น  ความร่วมมือ  และการสร้าง
ความตระหนักในความส าคัญของการวิจัยและนวัตกรรม 

(๖) หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพึงร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาวิจัย  การสร้างนวัตกรรม  การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี  
การลงทุนหรือร่วมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

(๗) การก ากับ  เร่งรัด  ติดตามและการประเมินผลให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริม  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๒ 
การด าเนนิงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนดา้นวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 
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ส่วนที่  ๑ 
นโยบาย  ยุทธศาสตร ์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๑๒ นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายจัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์หลัก 
(๒) ระบบ  กลไก  และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมถึง

การจัดสรรงบประมาณ  การจัดระบบแรงจูงใจ  และการอ านวยความสะดวก 
(๓) แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) กลไกการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการท าให้ผลงานดังกล่าวเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(๕) แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร 
(๖) การก าหนดภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแผน 

ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ให้สภานโยบายจัดให้มีการจัดท าแผนงานแต่ละด้านตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง  และกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน  รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบาย  ยุทธศาสตร์  และ

แผนตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวเสนอต่อ  สอวช. 

ในกรณีที่เห็นสมควร  สอวช.  อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนตามมาตรา  ๑๒  ได้ 

มาตรา ๑๔ ให้  สอวช.  ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๑๒  เพ่ือสนับสนุน  ช่วยเหลือ  
หรือประสานการด าเนินการที่จ าเป็น  รวมทั้งให้ค าแนะน า  เร่งรัด  หรือขอให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
แผนตามมาตรา  ๑๒ 
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ในกรณีที่  สอวช.  เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารของหน่วยงานของรฐั
ไม่เป็นไปตามแผนตามมาตรา  ๑๒  ให้เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเพ่ือพิจารณา  เมื่อสภานโยบาย 
มีมติสั่งการเป็นประการใดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามมตินั้นโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ  และการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การก ากับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที ่ ๒ 
งบประมาณและการพัสด ุ

 
 

มาตรา ๑๖ การก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
การท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ  กสว.  ต้องจัดท าประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ต้องใช้ตามแผนแต่ละด้านเสนอต่อ
สภานโยบาย  โดยระบุว่าปีใดต้องใช้งบประมาณเท่าใด 

มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดท าค าของบประมาณ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ให้เสนอต่อส านักงบประมาณได้โดยตรง  
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย 

(๒) ค าของบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม  ให้เสนอต่อ  กสว.  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสว.  ก าหนด  และให้  กสว.  พิจารณาค าขอและ 
ผลการด าเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณ
ของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๑๘ ในกรณีมีความจ าเป็น  จะท าข้อตกลงให้ด าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม  โดยให้ไดร้ับเงินงบประมาณจากกองทุนเกินหนึ่งปีงบประมาณกไ็ด้  

้หนา   ๘
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มาตรา ๑๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  การสร้างนวัตกรรม  และการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศก าหนด 

สภานโยบายอาจขอให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ส่วนที ่ ๓ 
บุคลากรวิจัยและนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้กระทรวง  กสว.  และ  สอวช.  โดยความเห็นชอบของสภานโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของแต่ละหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ทุนการศึกษาและทุนอื่นเพ่ือสร้างบุคลากร 
(๒) สร้างแรงจูงใจทางงบประมาณและสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ือให้หน่วยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
(๓) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

และบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ  ให้ปรับปรุงกฎหมายและกฎข้อบังคับเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของบุคลากรให้ทัดเทียมกับผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการและบรหิาร  ทั้งการเลื่อนต าแหน่ง  ค่าตอบแทนและ 
สิทธิประโยชน์อื่นในต าแหน่ง 

(๔) ส่งเสริมการให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐไปท าการวิจัยหรือนวัตกรรมในหน่วยงานอื่นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  โดยให้ถือว่าเปน็การปฏิบตัิหน้าทีใ่นหนว่ยงานตน้สังกัด  และให้ได้รับคา่ตอบแทน  
ตลอดจนน าผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานที่ตนสังกัดได้ 

(๕) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด  และ  
ให้ได้รับค่าตอบแทน  ตลอดจนน าผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงาน 
ที่ตนสังกัดได้ 

้หนา   ๙
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(๖) ให้บุคลากรน าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้  โดยแบ่งหรือ 
ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ตนสังกัดหรือไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่กรณี  
ตามระเบียบของสภานโยบาย 

(๗) ดึงดูดบุคคลซึ่งมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามาด าเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม  โดยมีแรงจูงใจต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
การตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ  การให้ขอสัญชาติไทยได้  และการได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันกบั
ต่างประเทศได้  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ต่างประเทศเพ่ือให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

(๘) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมด าเนินการตาม  (๔)  หรือ  (๗)  กับหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๙) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถ  
หรือมีสถานศึกษาที่บ่มเพาะความสามารถเป็นพิเศษ  และให้มีทุนการศึกษาและความสนับสนุนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

(๑๐) ก าหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับการด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  

และ  (๑๐)  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
มาตรา ๒๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมีอ านาจให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ

การประเมินและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ  สังคม  หรือวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมีอ านาจประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
การให้รางวัลตามวรรคหนึ่งและการประกาศเกียรติคุณตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่  กสว.  ก าหนด  

ส่วนที ่ ๔ 
ข้อมูลการวิจัยและนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการ  บริหารจัดการ  และวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ  ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อโครงการและผู้วิจัยในโครงการ 

้หนา   ๑๐
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(๒) บทคัดย่อของผลงานวิจัย 
(๓) งบประมาณที่ใช้ 
(๔) ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคลากร 
(๕) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย 
(๖) ข้อมูลอื่นตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด  
เมื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมเสร็จสิ้น  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการวิจัยส่งหรือ

เชื่อมโยงข้อมูลผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  พร้อมทั้งรายงานผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบ  
ตลอดจนแนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

การน าส่งหรือการเชื่อมโยงข้อมูล  และการรายงานผลงานวิจัยและนวตักรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายก าหนด 

ในกรณีที่ผลงานตามวรรคสองเป็นความลับ  หรือมีกฎหมายหรือสัญญาไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้  
มิให้น ากฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวมาใช้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการส่งข้อมูลให้แก่ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติตามมาตรานี้  แต่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ รักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับหรือ 
มิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  สภานโยบายอาจประกาศก าหนดให้โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมอื่นตามที่สภานโยบายก าหนด  
จัดท าเป็นสรุปรายงานการด าเนินงานเสนอตอ่ส านักงานการวิจัยแหง่ชาติเพียงเท่าที่ไม่กระทบต่อความลบั
ทางการค้า  ความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่นแทน
การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมลูตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีเช่นนี้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมหีน้าที่รักษาขอ้มลู
ดังกล่าวให้เป็นความลับหรือมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป 

มาตรา ๒๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่จะด าเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภานโยบายก าหนด 

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมจัดให้มีการลงทะเบียน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในสังกัดและในก ากับดูแลของ
รัฐมนตรี  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๑๑
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ให้ส านักงาน  ก.พ.  และหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ  แจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและหัวขอ้วิทยานิพนธท์ี่จะด าเนินการในระดับบณัฑิตศึกษา
ของนักศึกษาที่รับทุนต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและ
วิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และให้มีอ านาจเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานดังกล่าวทุกหน่วยงาน 

ให้หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท าขึ้นตามวรรคหนึ่ง 

ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  
และมาตรานี้  กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ  สอวช.  และ  สกสว.  โดยให้  สอวช.  และ  สกสว.   
มีอ านาจน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

มาตรา ๒๕ การอ้างอิงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ให้อ้างอิง
จากฐานข้อมูลตามมาตรา  ๒๔  ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้ใช้ได้
ภายในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานดังกล่าว  โดยจะน ามาใช้อ้างอิงให้ขัดหรือแย้งกับข้อมูลจากฐานข้อมูล
ตามมาตรา  ๒๔  มิได้ 

มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติรวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ
และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และให้  สกสว.  วิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ทั้งนี้  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติและ  สกสว.  เสนอความเห็นต่อ  
กสว.  และสภานโยบายเพื่อประเมินสถานภาพของการวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีของประเทศตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ของประเทศ  และเป็นข้อมูลในการจัดท านโยบายต่อไป 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  วรรคสี่และวรรคห้า  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  สอวช.  
และ  สกสว.  อาจเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล  ตลอดจนรายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
ต่อสาธารณชนได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด  ทั้งนี้  ต้องเป็นข้อมูล  
ที่ไม่กระทบต่อความลับทางการค้า  ความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ  มิได้ 
ให้น าความในวรรคสองไปใช้บังคับแก่การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรมตอ่ส านกังานการวจิัยแห่งชาตติามมาตรา  ๒๒  และการที่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
น าข้อมูลตามวรรคหนึ่งไปเปิดเผยด้วย 

ส่วนที ่ ๕ 
การน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
 

มาตรา ๒๘ ให้กระทรวงและ  สกสว.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  
หน่วยงานของรฐั  หรือหน่วยงานภาคเอกชนน าผลงานวจิัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชนท์ั้งในเชงินโยบาย  
เชิงพาณิชย์  เชิงสังคม  และเชิงสาธารณประโยชน์   

ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่บุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่บุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  หรือ
หน่วยงานภาคเอกชน  ให้มุ่งเน้นโครงการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคง  รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ 

(๒) สามารถตอบสนองต่อการสร้างความรู้ใหม่  ยกระดับนวัตกรรม  ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และบริการ  แก้ปัญหาเชิงเทคนิค  ทดแทนการน าเข้าเทคโนโลยี  หรือมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

(๓) มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ  ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของ
อนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น  รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาที่สิ้นอายุการคุ้มครอง  
ตามกฎหมาย  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม  และการพัฒนาเพ่ือต่อยอดความรู้
และเทคโนโลยี 

(๖) ลักษณะอื่นตามที่สภานโยบายก าหนด 
มาตรา ๒๙ สภานโยบายอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยให้สิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่ใช้ผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรม

จากบุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
ตามมาตรา  ๒๘ 

(๒) ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหรืออากร  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบด้วย 

(๓) ให้ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
(๔) ให้ผู้สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  

โดยมีการแบ่งปันหรือไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้หน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

(๕) ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน  รวมทั้งการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมีก าไร
จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

(๖) ยกเว้นหรือลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายซึ่ งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ
เพื่อการตรวจวิเคราะห์หรือการออกใบอนุญาต  หรือเพื่อการอื่น 

(๗) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย 
มาตรา ๓๐ ให้กระทรวง  กสว.  สกสว.  และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  

และพัฒนาเพ่ือต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีหรือการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการด าเนินการตามส่วนนี้  หน่วยงานของรัฐอาจ
ร่วมลงทุนในโครงการซึ่งน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมาใช้บังคับแก่การร่วมลงทุน 
ตามวรรคหนึ่ง  

ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระเบียบว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ 
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนที ่ ๖ 
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 

 
 

มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของประเทศ  ให้  กสว.  
โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย  มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ 

มาตรฐานการวิจัยตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
กสว.  อาจจัดท าข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือส่งเสริม  

ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ได้ 
มาตรา ๓๓ ให้  กสว.  โดยความเห็นชอบของสภานโยบายก าหนด 
(๑) จริยธรรมการวิจัยทั่วไป 
(๒) หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก าหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา  วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
จริยธรรมการวิจัยทั่วไปตาม  (๑)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก าหนดจริยธรรมการวิจัยตาม  (๒)  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๓ 
การบรูณาการการปฏิบตัิการของหนว่ยงานในก ากับของรัฐมนตรี 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐมนตรีที่มิใช่  สอวช.  สกสว.  หรือสถาบันอุดมศึกษา  รัฐมนตรีอาจเสนอให้สภานโยบาย
ประกาศก าหนดให้หน่วยงานในก ากับของตนต้องบูรณาการแผน  การด าเนินงาน  และงบประมาณ  เพ่ือให้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจก าหนดระเบียบขึ้นใช้บังคับเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการดังกล่าวได้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๕ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  มีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้า
หน่วยงานนั้นให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่
ก าหนด  ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศก าหนดโดยข้อเสนอของ  กสว. 

มาตรา ๓๖ ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามมาตรา  ๒๒  
วรรคสี่หรือวรรคห้า  เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น  เพ่ือประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๓๗ โครงการวิจัยและนวัตกรรมใดที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อผูกพันเดิมจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ  
การด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  การด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติก าหนด 

มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรก  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๒๔  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอื่น  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด  ถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ให้ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึ กษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม  ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมประกาศก าหนด 
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มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  และค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน  ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้อง
อาศัยวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม  และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  เพ่ือน าไปใช้ใน 
การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม  ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการ
ของประเทศ  เพ่ือให้นโยบายยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  น าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สมควรที่จะให้มี
กฎหมายเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสม  ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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