บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
เหตุผล
เนื่องจากการพัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
และศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู เพื่อนําไปใชในการสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งจําเปนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อสนองตอความตองการของประเทศ เพื่อใหนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะใหมีกฎหมาย
สงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมใหเหมาะสม ครอบคลุมและสอดคลองกับสภาวการณ
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ
การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี” หมายความวา การดําเนินกิจการ
ที่เปนการเพิ่มพูนความรูและความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผานกระบวนการพัฒนาและวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ
ตลอดจนความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเปนอยูของสังคม
โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับ
และถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากตางประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกดาน
“การวิจัย” หมายความวา การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางเปนระบบ
อันจะทําใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง ความรูใหม หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ รวมทั้งเพื่อสรางนวัตกรรม อันจะสามารถนํามาใชประโยชนได

ฉบับที่ใชในการรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒
“นวัตกรรม” หมายความวา ผลิตภัณฑ บริการ กรรมวิธี ที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสรางองคกร ระบบบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ระบบจัดการทางสังคม หรือในการอื่นใด
ทั้งนี้ ซึ่งเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญและนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง
ทั้งในเชิงพาณิชยและสาธารณะ
“ระบบวิจัย” หมายความวา การทํางานรวมกันอยางเปนระบบของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเชื่อมโยงกันอยางประสานสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
“หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความวา หนวยงานของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“นโยบาย” หมายความวา นโยบายและยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
“งบประมาณ” หมายความวา งบประมาณสงเสริมวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม
“มาตรฐานการวิจัย” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ
ที่พึงประสงคของการวิจัยและนวัตกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัย
และนวัตกรรมอยางเปนระบบและสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัย
พึงปฏิบัติดวย
“ขอมูลการวิจัย” หมายความวา ขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการและผลงาน
การวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ บุคลากร ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม
และขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และหนวยงานของรัฐในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของฝายนิติบัญญัติ
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ องคกรอัยการ หรือองคกรอิสระ
“สภา” หมายความวา สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
“กสว.” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
“สกว.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
“สอวช.” หมายความวา สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
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๓
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ รัฐตองใหการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ ของประเทศทั้งระบบ
เพื่อสรางความรูนําไปใชกําหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ และประโยชนทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของหนวยงานของรัฐในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
(๓) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพที่เพียงพอ
(๔) จัดใหมีกลไกและมาตรการสนับสนุน อํานวยความสะดวกแกการวิจัย
และนวัตกรรม และการใหสิทธิประโยชนและแรงจูงใจที่เหมาะสมแกการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(๕) สนับสนุนและชวยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
(๖) สนับสนุนการมีสวนรวมและการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม
(๗) สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
(๘) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดใหมีกฎหมายใหม
เพื่อเอื้อตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(๙) สงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหมใหทันกับ
พัฒนาการของวิทยาการในโลก
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๔
มาตรา ๖ นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศยอมเปนแนวทางปฏิบัติและกํากับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรมของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
มาตรา ๗ เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางดานนโยบาย
ยุทธศาสตร แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหจัดประเภท
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
(๑) หนวยงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
(๒) หนวยงานดานการใหทุนหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม
(๓) หนวยงานทีท่ ําวิจัยและสรางนวัตกรรม
(๔) หนวยงานดานการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห และรับรอง
มาตรฐาน
(๕) หนวยงานดานการจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม และหนวยงาน
ซึ่งเปนผูใชประโยชนจากงานดังกลาว
(๖) หนวยงานดานอื่นตามที่สภากําหนด
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมหนวยงานใดจะจัดอยูในประเภทใด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สภาประกาศกําหนด
ใหหนวยงานตามมาตรานี้ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ตามที่ กสว. กําหนด เวนแตสภาจะกําหนดเปนอยางอื่น
การเปลี่ยนประเภทหนวยงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สภาประกาศกําหนด
มาตรา ๘ การกํากับดูแลหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจะกระทําได
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานการวิจัย และประโยชนของประชาชนหรือประเทศ
เปนสวนรวม โดยจะกระทบตอเสรีภาพทางวิชาการของหนวยงานนั้นในการวิจัยและสรางนวัตกรรมมิได
มาตรา ๙ หามมิใหหนวยงานตามมาตรา ๗ (๑) และ (๒) ทําวิจัยและนวัตกรรมเอง
เวนแตเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจของหนวยงานนั้น
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม กระทําการใดอันเปนการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ
ผลประโยชนสวนรวม หรือขัดแยงระหวางบทบาทหรือหนาที่และอํานาจ เวนแตจะเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภากําหนด
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่รัฐดําเนินการโครงการพัฒนาประเทศที่ตองพึ่งเทคโนโลยี
สมัยใหมจากตางประเทศ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งของโครงการดังกลาว เพื่อสราง
ความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ ชุมชน และสังคมอยางเปนระบบ
เพื่อประโยชนในการผลิตวัสดุ อุปกรณ การใหบริการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง
การทดสอบ การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใชในโครงการตามวรรคหนึ่งในระยะยาว
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๕
โดยไมตองพึ่งพาตางประเทศ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหสามารถดําเนินการดังกลาว
ไดเอง
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ใหมีการสงเสริมความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
(๑) ใหองคกรวิชาการและวิชาชีพมีสวนรวมในการศึกษา วิจัย และสรางนวัตกรรม
ในกระบวนการใหการศึกษาหรือใหบริการวิชาชีพ เผยแพรผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
(๒) ใหภาคเอกชนมีสวนรวมสําคัญในการนําเสนอนโยบาย ลงทุนและรวมทุน
ตลอดจนรวมทําวิจัยและนวัตกรรมกับหนวยงานของรัฐ รวมทั้งใชประโยชนจากงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการผลิตและใหบริการ
(๓) ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมการนํางานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในการกําหนด
นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือการประกอบการในความรับผิดชอบ
(๔) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น และชุมชนอื่นมีสวนรวม
และเขาถึงงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งนําผลงานดังกลาวไปใชประโยชนในกิจการของทองถิ่น
ชุมชน หรือสมาชิก
(๕) ใหหนวยงานภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการใหความเห็น ความรวมมือ
และการสรางความตระหนักในความสําคัญของการวิจัยและนวัตกรรม
(๖) หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพึงรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงาน
ในตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ในการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม การถายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยี การลงทุนหรือรวมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
(๗) การกํากับ เรงรัด ติดตามและการประเมินผลใหดําเนินการเทาที่จําเปน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยเนนการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของ
หมวด ๒
การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สวนที่ ๑
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๒ นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศที่สภาจัดทําขึ้นตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ฉบับที่ใชในการรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๖
(๑) วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรหลัก
(๒) ระบบ กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การจัดระบบแรงจูงใจ และการอํานวยความสะดวก
(๓) แนวทางและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(๔) กลไกการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การถายทอดเทคโนโลยี และการทําใหผลงานดังกลาวเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(๕) แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร
(๖) การกําหนดภารกิจของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ใหสภาจัดใหมกี ารจัดทําแผนงานแตละดานตามแผนดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง และกรอบวงเงินงบประมาณในแตละแผนงาน รวมถึงผลลัพธ
ที่คาดวาจะไดรับ
มาตรา ๑๓ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนตามมาตรา ๑๒ แลว ใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาทีเ่ กี่ยวของกับการวิจัยและนวัตกรรม
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการวิจัยและนวัตกรรมของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนดังกลาว
เสนอตอ สอวช.
ในกรณีที่เห็นสมควร สอวช. อาจแจงใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง
แกไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใหสอดคลองกับแผนตามมาตรา ๑๒ ได
มาตรา ๑๔ ให สอวช. ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบวิจยั และนวัตกรรมตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๑๒
เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือ หรือประสานการดําเนินการที่จําเปน รวมทั้งใหคําแนะนํา เรงรัด หรือขอให
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับแผนตามมาตรา ๑๒
ในกรณีที่ สอวช. เห็นวาแผนปฏิบัติการหรือการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามแผนตามมาตรา ๑๒ ใหเสนอความเห็นตอสภาเพื่อพิจารณา
เมื่อสภามีมติสั่งการเปนประการใดใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติการตามมตินนั้ โดยเร็ว
มาตรา ๑๕ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
การกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลใหดําเนินการเทาที่จําเปนเพื่อสงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมโดยเนนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
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๗
สวนที่ ๒
งบประมาณและการพัสดุ
มาตรา ๑๖ การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจําปดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม การทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ กสว. ตองจัดทําประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ตองใชตามแผนแตละดาน
เสนอตอสภา โดยระบุวาปใดตองใชงบประมาณเทาใด
มาตรา ๑๗ ใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณ
จัดทําคําของบประมาณ ดังตอไปนี้
(๑) คําของบประมาณรายจายประจําและรายจายตามภารกิจของหนวยงาน
ที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอ
สํานักงบประมาณไดโดยตรง และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมแตละหนวย
(๒) คําของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอ กสว. ตามหลักเกณฑที่ กสว. กําหนด และให กสว.
พิจารณาคําขอและผลการดําเนินการของหนวยงานแตละหนวยในปที่ผานมาประกอบการจัดสรร
เงินกองทุนใหเปนงบประมาณของหนวยงานนั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีมีความจําเปน จะทําขอตกลงใหดําเนินโครงการวิจัย
และนวัตกรรมโดยใหไดรับเงินงบประมาณจากกองทุนเกินหนึ่งปงบประมาณก็ได
มาตรา ๑๙ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศกําหนด
สภาอาจขอใหคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือขอใหตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใชบังคับแกการจัดซื้อจัดจางใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน
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๘
สวนที่ ๓
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๐ ใหกระทรวง กสว. และ สอวช. โดยความเห็นชอบของสภา
สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจ
ของแตละหนวยงาน ดังนี้
(๑) ใหทุนการศึกษาและทุนอื่นเพื่อสรางบุคลากร
(๒) สรางแรงจูงใจทางงบประมาณและสิทธิประโยชนอื่นเพื่อใหหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม สรางบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
(๓) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการและบุคลากรของรัฐประเภทตาง ๆ ใหปรับกฎหมายและกฎขอบังคับเพื่อสงเสริม
ความกาวหนาทางอาชีพของบุคลากรใหทัดเทียมกับผูดํารงตําแหนงอํานวยการและบริหาร
ทั้งการเลื่อนตําแหนง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นในตําแหนง
(๔) สงเสริมการใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐไปทําการวิจัยหรือนวัตกรรมในหนวยงานอื่น
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตนสังกัด และใหไดรับ
คาตอบแทนตลอดจนนําผลงานมาใชในการประเมินผลงานและการเลื่อนตําแหนงในหนวยงาน
ที่ตนสังกัดได
(๕) ใหทุนหรือสนับสนุนใหบุคลากรไปปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศในหนวยงาน
ที่มชี ื่อเสียงระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน
ตนสังกัด และใหไดรับคาตอบแทน ตลอดจนนําผลงานมาใชในการประเมินผลงานและการเลื่อน
ตําแหนงในหนวยงานที่ตนสังกัดได
(๖) ใหบุคลากรนําผลงานที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจได
โดยแบงหรือไมตองแบงผลประโยชนกับหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ตนสังกัดหรือไปปฏิบัติ
หนาที่แลวแตกรณีตามระเบียบของสภา
(๗) ดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไมมีสัญชาติไทยใหเขามาดําเนินงาน
วิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจตาง ๆ โดยเฉพาะ
การตรวจลงตราเปนกรณีพิเศษ การใหขอสัญชาติไทยได และการไดรับคาตอบแทนในอัตราที่แขงขัน
กับตางประเทศได รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรที่มีหรือไมมีสัญชาติไทยดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรม
ในตางประเทศเพื่อใหไดงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
(๘) สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศมารวมดําเนินการตาม (๔) หรือ (๗) กับหนวยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๙) สงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ใหไดรับการพัฒนา
ความสามารถ หรือมีสถานศึกษาทีบ่ มเพาะความสามารถเปนพิเศษและใหมีทุนการศึกษา
และความสนับสนุนที่เหมาะสมและเพียงพอ
(๑๐) กําหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
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๙
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกับการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐) แลว ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
มาตรา ๒๑ สกว. มีอํานาจใหรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการประเมิน
และพิสูจนแลววาเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการของประเทศอยางยิ่ง
สกว. มีอํานาจประกาศเกียรติคุณยกยองบุคคลหรือหนวยงานที่มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะอยางตอเนื่อง
การใหรางวัลตามวรรคหนึ่งและการประกาศเกียรติคุณตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กสว. กําหนด
สวนที่ ๔
ขอมูลการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชนในการบูรณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห
สังเคราะหขอมูลการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ ใหหนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรมแจงหรือเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและนวัตกรรมของหนวยงานตอ สกว. ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการและผูวิจัยในโครงการ
(๒) บทคัดยอของผลงานวิจัย
(๓) งบประมาณที่ใช
(๔) ชื่อและที่อยูที่สามารถติดตอไดของบุคลากร
(๕) ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย
(๖) ขอมูลอื่นตามที่สภาประกาศกําหนด
เมื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมเสร็จสิ้น ใหหนวยงานผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการวิจัย
สงหรือเชื่อมโยงขอมูลผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมทั้งรายงานผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
ตลอดจนแนวทางการนําผลงานไปใชประโยชนกับการพัฒนาประเทศตอ สกว.
การนําสงหรือการเชื่อมโยงขอมูล และการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีส่ ภากําหนด
ในกรณีที่ผลงานตามวรรคสองเปนความลับ หรือมีกฎหมายหรือสัญญาไมใหบุคคล
ที่สามลวงรู มิใหนํากฎหมายหรือสัญญาดังกลาวมาใชเปนอุปสรรคในการดําเนินการสงขอมูลใหแก
สกว. ตามมาตรานี้ แต สกว. มีหนาที่รักษาขอมูลดังกลาวใหเปนความลับหรือมิใหบุคคลที่สามลวงรูตอไป
ในกรณีที่เห็นสมควร สภาอาจประกาศกําหนดใหโครงการวิจัยและนวัตกรรม
ที่หนวยงานภาคเอกชนเปนผูสนับสนุนคาใชจาย หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมอื่นตามที่สภากําหนด
จัดทําเปนสรุปรายงานการดําเนินงาน เสนอตอ สกว. เพียงเทาที่ไมกระทบตอความลับทางการคา
ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือประโยชนสาธารณะอื่นได ในกรณีเชนนี้
สกว. มีหนาที่รักษาขอมูลดังกลาวใหเปนความลับหรือมิใหบุคคลที่สามลวงรูตอไป
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๑๐
มาตรา ๒๓ ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงหรือเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและนวัตกรรม
และหัวขอวิทยานิพนธที่จะดําเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนตอ สกว.
รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีส่ ภากําหนด
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหมีการลงทะเบียนหัวขอวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในสังกัดและในกํากับดูแลของรัฐมนตรี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานของรัฐที่ใหทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแกนักศึกษา
ที่ศึกษาในตางประเทศ แจงหรือเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและหัวขอวิทยานิพนธที่จะดําเนินการในระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่รับทุนตอ สกว. รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการทีส่ ภากําหนด
มาตรา ๒๔ ให สกว. จัดทําฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให สกว. จัดใหมรี ะบบขอมูล
สารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบ
สารสนเทศของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และใหมีอํานาจเขาถึงฐานขอมูล
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวยงานดังกลาวทุกหนวยงาน
ใหหนวยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกหนวยงานเชื่อมโยงขอมูล
การวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของตนกับระบบขอมูล
สารสนเทศกลางที่ สกว. จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๕ การอางอิงขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ใหอางอิงจากฐานขอมูลตามมาตรา ๒๔ ขอมูลจากฐานขอมูลอื่นของหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ใหใชไดภายในหนาที่และอํานาจของหนวยงานดังกลาว โดยจะนํามาใชอางอิง
ใหขัดหรือแยงกับขอมูลจากฐานขอมูลตามมาตรา ๒๔ มิได
มาตรา ๒๖ ให สกว. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลการดําเนินการ
และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และเสนอความเห็นตอ กสว. และสภา เพื่อประเมินสถานภาพของการวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีของประเทศตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเปนขอมูลในการจัดทํานโยบายตอไป
มาตรา ๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ วรรคสี่และวรรคหา สอวช. และ สกว.
อาจเปดเผยขอมูลในฐานขอมูล ตลอดจนรายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลดังกลาว
ตอสาธารณชนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภากําหนด
การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งจะนําไปเปนเหตุในการฟองรองดําเนินคดีใด ๆ มิได
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๑๑
ใหนําความในวรรคสองไปใชบังคับแกการแจงหรือเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมตอ สกว. ตามมาตรา ๒๒ และการที่หนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรมนําขอมูลตามวรรคหนึ่งไปเปดเผยดวย
สวนที่ ๕
การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
มาตรา ๒๘ ใหกระทรวงและ สกว. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล คณะบุคคล
ชุมชน หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
ทั้งในเชิงพาณิชย เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน
ใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนทุนวิจัยและการสรางนวัตกรรมแกบุคคล คณะบุคคล
ชุมชน หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนด
ในระเบียบของสภา
ในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแกบุคคล คณะบุคคล ชุมชน
หรือหนวยงานภาคเอกชน ใหมุงเนนโครงการวิจัยและการสรางนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
(๑) มีความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ
(๒) สามารถตอบสนองตอการสรางความรูใหม ยกระดับนวัตกรรม ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริการ แกปญหาเชิงเทคนิค ทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี หรือจําเปน
ตอการพัฒนาประเทศ
(๓) มีความเปนไปไดสูงที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(๔) สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมใหดําเนินการ
ในเชิงพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ลักษณะอื่นตามที่สภากําหนด
มาตรา ๒๙ สภาอาจเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีมติสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชนโดยใหสิทธิประโยชน ดังนี้
(๑) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการที่ใชผลงานจากการวิจัย
และนวัตกรรมจากบุคคล คณะบุคคล ชุมชน หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนตามมาตรา ๒๘
(๒) ใหไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลหรืออากร ในการนี้
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบดวย
(๓) ใหไดรับสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(๔) ใหผูสรางงานวิจัยหรือนวัตกรรมเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาเพื่อนําไปใช
ประโยชน โดยมีการแบงปนหรือไมตองแบงปนผลประโยชนใหหนวยงานผูสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในระเบียบของสภา
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๑๒
(๕) ใหอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยมีหรือไมมีคาตอบแทน รวมทั้ง
การแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินทางปญญา ในกรณีที่ผูใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวมีกําไรจากการใชทรัพยสินทางปญญานั้น
(๖) ยกเวนหรือลดหยอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายซึ่งหนวยงาน
ของรัฐจัดเก็บเพื่อการตรวจวิเคราะหหรือการออกใบอนุญาต หรือเพื่อการอื่น
(๗) สิทธิประโยชนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยขอเสนอของสภา
มาตรา ๓๐ ใหกระทรวง กสว. สกว. และหนวยงานของรัฐสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมและพัฒนาเพื่อตอยอดความรูและเทคโนโลยีหรือการรับการถายทอดเทคโนโลยี
ในการลงทุนโครงการขนาดใหญของหนวยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในระเบียบของสภา
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการดําเนินการตามสวนนี้ หนวยงานของรัฐ
อาจรวมลงทุนในโครงการซึ่งนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบของสภา
มิใหนํากฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐมาใชบังคับ
แกการรวมลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะรัฐมนตรีกําหนดระเบียบวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ที่เกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้
สวนที่ ๖
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของประเทศ
ให กสว. โดยความเห็นชอบของสภา มีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการวิจัยดานตาง ๆ
มาตรฐานการวิจัยตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
กสว. อาจจัดทําขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมนําไปใชได
มาตรา ๓๓ ให กสว. โดยความเห็นชอบของสภากําหนด
(๑) จริยธรรมการวิจัยทั่วไป
(๒) หลักเกณฑการวิจัยและขอกําหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปญหากับหลักศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวของกับการวิจัย
ในมนุษยหรือในสิ่งมีชีวิตอื่น
จริยธรรมการวิจัยทั่วไปตาม (๑) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หลักเกณฑการวิจัยและขอกําหนดจริยธรรมการวิจัยตาม (๒) ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
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๑๓
หมวด ๓
การบูรณาการการปฏิบัติการของหนวยงานในกํากับของรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการบูรณาการการปฏิบัติการและงบประมาณ
ของหนวยงานในกํากับของรัฐมนตรีที่มิใช สอวช. สกว. หรือสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอให
สภาประกาศกําหนดใหหนวยงานในกํากับของตนตองบูรณาการแผน การดําเนินงาน และงบประมาณ
เพื่อใหการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดประโยชนและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง สภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจกําหนดระเบียบขึ้นใชบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการดังกลาวได
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๕ หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให สกว. มีหนังสือเตือนไปยังหัวหนา
หนวยงานนั้นใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไมปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่ง
ภายในเวลาที่กําหนด ใหไดรับสภาพบังคับที่เปนผลรายตามที่สภาประกาศกําหนด โดยขอเสนอ
ของ กสว.
หัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการรักษาขอมูลที่เปนความลับ
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสี่หรือวรรคหา เปดเผยหรือใชขอมูลที่เปนความลับนั้น เพื่อประโยชนของตน
หรือของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ โครงการวิจัยและนวัตกรรมใดที่ดําเนินการอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามขอผูกพันเดิมจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการดังกลาว การดําเนินการตอไปใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายวาดวยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติกําหนด
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๑๔
มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชนในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศกลาง
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา ๒๔ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตามกฎหมายวาดวยสภาวิจัยแหงชาติ
และหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอื่น ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
ประกาศกําหนด ถายโอนขอมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายวาดวยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใชบังคับ ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชแทน ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี
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