
 

ประกาศ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติเป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล

ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบกำรบริหำรที่มิใช่ระบบรำชกำร จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.  ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงำนภำยในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ 
ส ำนักงำนกลำง ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และศูนย์นำโน
เทคโนโลยีแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรและให้กำรสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบและวิศวกรรม สนับสนุนกำร
พัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ภำคกำรผลิต ริเริ่มและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งแก่โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เนื่องจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติคนปัจจุบันจะหมด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ ส ำนักงำนฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มี
คุณสมบัติเหมำะสมสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 
๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  ๔๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๗ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
(๔) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งทำงบริหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือเทียบเท่ำดังต่อไปนี้ 

- ส่วนรำชกำร: รองอธิบดี หรือเทียบเท่ำขึ้นไป  
- รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ: รองผู้บริหำรสูงสุดขึ้นไป 
- ภำคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดด ำเนินกำรมำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี:  

รองผู้บริหำรสูงสุดขึ้นไป 
- สถำบันกำรศึกษำ: คณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 

(๕) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำโท 
(๖) มีควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญสูงทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรและมีพ้ืนควำมรู้ระดับสูง

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(๗) ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๗.๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๗.๒) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ 

ของสังคม รวมถึงกำรทุจริตกำรสอบเข้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐ 

๒/ (๗.๓) ไม่เป็น ... 
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(๗.๓) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีสภำพร่ำงกำย 
หรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนได้ 

(๗.๔) ไม่เป็นผู้อยู่ ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็น 
กำรชั่วครำวในลักษณะเดียวกันกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออก 
จำกรำชกำรไว้ก่อนตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร 

(๗.๕) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ 
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(๗.๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ เพรำะกระท ำผิดวินัย 

(๗.๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

คุณสมบัติเฉพำะของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจำรณำคือ “มีควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญสูงทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรและมีพ้ืนควำมรู้ระดับสูงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”  
และต้องมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีควำมเป็นผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำนและ
สำมำรถด ำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่น ำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้ 

(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้ำงสรรค์ และ
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เหมำะสม
กับสถำนภำพของประเทศ  

(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและน ำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนและร่วมงำนกับบุคคล 
และองค์กรภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ และมีควำมสำม ำรถ 
ในกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงกำรและผู้อยู่นอกวงกำรวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องแนบประวัติกำรท ำงำนพร้อมทั้งรำยงำนผลงำนซึ่งแสดงว่ำตนมีคุณสมบัติ
เหมำะสมและอำจแนบหนังสือสนับสนุนจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมด้วย 

๒. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  มีดังนี้ 
๒.๑ บริหำรงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งส ำนักงำนฯ ตำมควำมในมำตรำ ๑๑ ทั้งนี้ 

ส ำนักงำนฯ มีอ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำงๆ ตำมควำมในมำตรำ ๑๒ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ของ
พระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แนบท้ำยประกำศนี้ 

๒.๒ บริหำรงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ กำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำตินี้ จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

๓/ ๓. วำระ... 
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๓. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จะมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง 

ครำวละ ๓ ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน นอกจำกนี้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ อำจพ้นจำกต ำแหน่งได้ เมื่อคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำต ิให้พน้จำกต ำแหน่งโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ก ำหนดกรอบอัตรำเงินเดือนขั้นต้นของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ อยู่ในระหว่ำง ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
ทั้งนี้ ขึ้นกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ รวมทั้งควำมคำดหวังของผลส ำเร็จของงำนที่จะท ำควำมตกลง
กับคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ทั้งนี้ นอกจำกค่ำตอบแทนพื้นฐำน อำจได้รับกำร
พิจำรณำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่จ่ำยเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือน และเมื่อสิ้นปี อำจจะได้
ค่ำตอบแทนพิเศษอีกไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนรวมทั้งปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่ำตอบแทนพิเศษอำจ
เปลี่ยนแปลงตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการพิจารณา 
๔.๑ ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ จะต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติก ำหนด พร้อมเอกสำรประกอบกำรยื่นสมัคร 
ได้แก ่ประวัติและผลงำนโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน  ๒ ชุด 
คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบแรก  

โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ 
(๑) คุณสมบัติทั่วไปตำม ๑.๑ 
(๒) ประสบกำรณ์กำรวิจัย รวมทั้งกำรบริหำรงำนวิจัย 
(๓) ประสบกำรณ์กำรบริหำร/จัดกำรสมัยใหม่ในกำรสร้ำงทีมงำนและสำมำรถด ำเนินกำรจำก

แนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่น ำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้ 
(๔) ประสบกำรณ์ ในกำรประสำนงำนและร่วมงำนกับบุคคลและองค์กรภำยในประเทศ 

ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ  
(๕) ผลงำนที่เป็นที่ยอมรับ 

๔.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรอบแรก : ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
๗๕% ของคะแนนเต็ม  

๔.๓ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกต้องเข้ำรับกำรทดสอบและวิเครำะห์พฤติกรรม และบุคลิกภำพตำม
วิธีกำรที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ก ำหนด 

๔.๔ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ดังนี้ 
(๑) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จ ำนวน ๒ ชุด 
(๒) วิสัยทัศน์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เน้นวิสัยทัศน์ บทบำท และแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ใน ๓ ปี ข้ำงหน้ำ  
(ไม่เกิน ๒ หน้ำกระดำษ A4) จ ำนวน ๒ ชุด 

๔/ ในกำร ... 



-๔- 
 

  

ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก
กับคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ โดยพิจำรณำในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ 

(๑) มีควำมเป็นผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงทีมงำนและ
สำมำรถด ำเนินงำนจำกแนวนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่น ำไปประยุกต์เชิงพำณิชย์ได้ 

(๒) มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิดและมองภำพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้ำงสรรค์ และ
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้เหมำะสม
กับสถำนภำพของประเทศ  

(๓) มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและน ำไปสู่แหล่งควำมรู้และมีผลงำนทำงวิชำกำรโดยเฉพำะ
ผลงำนวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์ 

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนและร่วมงำนกับบุคคล 
และองค์กรภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และระหว่ำงประเทศ และมีควำมสำมำรถ 
ในกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงกำรและผู้อยู่ นอกวงกำรวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีได้  

(๕) เป็นที่ยอมรับนับถือ  ทั้งในด้ำนควำมรู้และคุณธรรม  
๔.๕ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรอบสุดท้ำย : ผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้อ ำนวยกำร สวทช. 

ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๘๕% ของคะแนนเต็ม 
๔.๖ รำยกำรเอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(๒) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(๓) เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ 
(๕) เอกสำรหลักฐำนที่เชื่อถือได้ถึงกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(๖) เอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร 

๔.๗ ให้ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบอื่นๆ ได้ที ่
นำงลดำวัลย์  กระแสร์ชล  เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ (e-mail: ladawan@nstda.or.th) 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๑๒๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ 
ภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก  
หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๓ อำคำรส ำนักงำนกลำง   
ตำมที่อยู่ข้ำงต้น ภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
(สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นำงสำวโสภิดำ เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th)  
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๑๔๔ หมำยเลขโทรสำร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๒๑)  

๔.๘ ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
URL:http//www.nstda.or.th/  URL:http//www.biotec.or.th/           
URL:http//www.mtec.or.th/         URL:http//www.nectec.or.th/        
URL:http//www.nanotec.or.th/     URL:http//www.most.go.th/ 

       URL:http//www.sti.or.th/   URL:http//www.trf.or.th/  
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พระราชบัญญัติ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า การดําเนินกิจการที่เป็น

การเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถ
ทางการผลิตและการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน 

“การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าที่มุ่งจะนําผลไป
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมท้ังการศึกษาค้นคว้าเพื่อนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกรรมวิธีการผลิตใหม่ ตลอดจน
บริการหรือกิจกรรมใหม่ โดยรวมถึงการเผยแพร่และพัฒนาผลของการศึกษาค้นคว้าจนถึงขั้นการผลิต
เชิงธุรกิจ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๐/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังเป็นกรรมการไม่เกินยี่สิบสองคน โดยให้แต่งต้ังจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่
ข้าราชการจํานวนฝ่ายละเท่า ๆ กัน และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๕  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสํานักงานและ

โดยเฉพาะมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สํานักงาน 
(๒) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานในการบริหาร

กองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในการพัฒนา
ประเทศ 

(๓) วางมาตรการ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน
เพื่อสนับสนุนการรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(๔) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
(๕) จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะทางขึ้นในสํานักงานโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มี

ความจําเป็นต้องดําเนินการพัฒนากิจกรรมใดเป็นกรณีพิเศษ 
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน และข้อบังคับว่าด้วยการ

บริหารงานของสํานักงาน รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน 
(๗) กําหนดจํานวน ตําแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเดือน

ของพนักงานและลูกจ้าง 
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งต้ัง การกําหนดตําแหน่ง การกําหนด

อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การลงโทษและการ
อุทธรณ์ การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้างรวมท้ังการบริหารงานบุคคล
โดยทั่วไป 

(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และการมอบให้ผู้อ่ืนรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อํานวยการ 

(๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่พนักงานและลูกจ้าง 
 
มาตรา ๖  ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้น
ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับเบ้ีย

ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การดําเนินการตามมาตรา ๕ (๗) (๘) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการ 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ให้มีตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งมา

จากการเลือกต้ังของพนักงานและลูกจ้างเป็นอนุกรรมการสองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นํามาตรา ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  ให้จัดต้ังสํานักงานขึ้นเรียกว่า “สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ” และให้สํานักงานนี้เป็นนิติบุคคลท่ีกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ไม่ใช้บังคับ มี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ 
(๒) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ

วางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทําแผน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ แล้วนําเสนอต่อรัฐมนตรี 

(๓) ดําเนินการวิจัย พัฒนาและดําเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือใน
กิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศเพื่อ
พัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

(๔) ดําเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้
คําปรึกษาทางเทคโนโลยี และสนับสนุนการให้บริการอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๕) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการสร้างเสริม
สมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ 

(๖) ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาล
และภาคเอกชน 

(๗) กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานและตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๒  ให้สํานักงานมี อํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่ง

วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๑ และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธ์ิ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน 

โอน รับโอน และขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมทั้ง
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบหรืออุทิศให้ 

(๒) รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ค่าตอบแทนการให้ใช้หรือ
การโอนสิทธิบัตร และค่าบริการในการให้บริการ รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดเพื่อประโยชน์แก่การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๖) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือการลงทุน  
ทั้งนี้ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การกู้ยืมเงินหรือการลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๗) กระทําการอย่างอื่นบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

 
มาตรา ๑๓  ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังด้วยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๔  ให้ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ

แต่งต้ังอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๕  ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารงานของสํานักงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ

คณะกรรมการ 
(๒) รับผิดชอบในการดําเนินงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน

ทุกตําแหน่ง 
(๓) บรรจุ แต่งต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับรองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการฝ่าย ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของ

สํานักงาน และเพื่อการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเรียกว่า “กองทุนเพื่อการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกอบด้วย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาที่ได้รับโอนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

( ๓ )  เ งิ น แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ โ อ น จ า ก สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ในส่วนที่ เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(๔) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี 
(๕) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน 
(๗) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและ

ค่าตอบแทนการให้ใช้หรือการโอนสิทธิบัตร 
(๘) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน

และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่าจํานวนที่
จําเป็น 

 
มาตรา ๑๘  รายได้ของกองทุนและของสํานักงานให้นําเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้อง

ส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๑๙  ให้สํานักงานวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการ แยก

ตามประเภทงานส่วนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดง
กิจการที่เป็นอยู่ตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของ
รายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา 

 
มาตรา ๒๐  ให้สํานักงานจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนส่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงานทุกรอบปี แล้วทํา

รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๑  ทุก ๆ ปีให้สํานักงานจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

เสนอรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง 
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาด้วย 

ให้รัฐมนตรี เสนอรายงานประจําปีตามวรรคหนึ่ งต่อคณะรัฐมนตรี และให้
คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานนั้นต่อรัฐสภาเพื่อทราบ 

 
มาตรา ๒๒  ให้จัดต้ังศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็น
ส่วนหนึ่งของสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ รวมทั้งพนักงาน

และลูกจ้างของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ไปเป็นของสํานักงานโดยให้พนักงานและลูกจ้างดังกล่าว
ดํารงตําแหน่งที่ดํารงอยู่และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
สํานักงาน แต่จะแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตํ่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 
และให้ถือว่าเวลาทํางานของบุคคลดังกล่าวในโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเป็น
เวลาทํางานติดต่อกันกับเวลาทํางานในสํานักงานนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของ
สํานักงาน 

ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน และได้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจบรรจุ
และแต่งต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น
ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  แต่ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดและสํานักงานจะได้ตกลง
กัน 

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน แล้วแต่
กรณี ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานแต่จะแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างตํ่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

การโอนข้าราชการตามมาตรานี้ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะเลิกหรือ
ยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

การโอนลูกจ้างตามมาตรานี้ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ตําแหน่ งหรือทางราชการเลิกจ้ างโดยไม่มีความผิด  และให้ ไ ด้รับบํา เหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญตาม
ข้อบังคับของสํานักงาน ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดที่โอนไปตามมาตรานี้ประสงค์จะให้นับเวลาราชการ
หรือเวลาทํางานในขณะที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างก่อนที่มีการโอนเป็นเวลาทํางานของพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสํานักงาน แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระทําได้โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือ
บํานาญ 

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก จะต้องกระทําภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่โอน สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําหรับกรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อผู้ว่าจ้างเพื่อส่งต่อไปให้
กระทรวงการคลังทราบ 

 
มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลตํารวจเอก เภา  สารสิน 

รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่รัฐบาลจะนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จําเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐบาลและภาคเอกชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมิได้จํากัดอยู่เฉพาะการเสริมสร้างองค์กรและกิจกรรมด้านวิจัยและ
พัฒนาเท่านั้น หากต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางวิศวกรรมและสมรรถนะทางเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ตลอดจนการบริการทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย จึงจะสามารถนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต การบริการ และกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ทั้งทาง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งช่วยให้ภาคการผลิตสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องครอบคลุม
กิจกรรมหลายประเภทและต้องอาศัยทุนจํานวนมากทั้งจากภาครัฐบาลและจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายใน
และต่างประเทศด้วย การระดมทุนและการบริหารทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ต้องใช้ความชํานาญการพิเศษ ไม่อาจอาศัยองค์กรทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว แต่จําเป็นต้องมีองค์กรที่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวสูงโดยไม่ผูกพันไว้
กับกฎระเบียบการปฏิบัติและข้อบังคับปกติของราชการและรัฐวิสาหกิจ และเป็นองค์กรที่
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความชํานาญในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกื้อหนุนองค์กรต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถประสานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาครัฐบาลและภาคเอกชน และการจัดต้ังกองทุนนี้จะครอบคลุมถึงการ
จัดต้ังศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะสาขา และการจัดต้ังองค์กรพิเศษอื่น
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะด้านด้วย 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๘๒  ในพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้
แก้ไขคําว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” คําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคําว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู้จัดทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
กุลชาติ/ตรวจ 

๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 


