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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติข้ึนเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย

วาดวยองคการมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  

(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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“นวัตกรรม”  หมายความวา  ส่ิงใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มี
ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  และหมายความรวมถึงส่ิงที่เกิดข้ึนจากความสามารถในการใชความรู  
ความคิดสรางสรรค  ทักษะ  และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการผลิต  หรือบริการใหม  เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด  ตลอดจนการปรับปรุง
เทคโนโลยี  การแพรกระจายเทคโนโลยี  การออกแบบผลิตภัณฑ  และการฝกอบรมที่นํามาใชเพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดประโยชนสาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ  การลงทุน  
ผูประกอบการ  หรือตลาดใหมหรือรายไดแหลงใหม  รวมทั้งการจางงานใหม 

“โครงการนวัตกรรม”  หมายความวา  โครงการที่เกี่ยวกับการริเร่ิมหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดส่ิงใหม  
โดยการบริหารจัดการองคความรูหรือเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต 
หรือบริการใหม  หรือเพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริม
เครือขายนวัตกรรม  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดผลประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคม 

“เครือขายนวัตกรรม”  หมายความวา  กลุมบุคคลหรือหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและถายทอดนวัตกรรมรวมกัน  ทั้งในระดับบริษัท  ระดับสถาบัน  
และระดับประเทศ  ซ่ึงจะทําใหมีระบบนวัตกรรมรวมระหวางหนวยงานที่รวมเปนเครือขาย 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการนวัตกรรมแหงชาติ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงาน 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่สํานักงาน 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้น  เรียกวา  “สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  (องคการมหาชน)”  
เรียกโดยยอวา  “สนช.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “National  Innovation  Agency  (Public  
Organization)”  เรียกโดยยอวา  “NIA” 
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มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใกลเคียง 

มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนา

โครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา  หรือการตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิง

พาณิชย 

(๒) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินทางวิชาการ  รวมทั้งความตองการพัฒนานวัตกรรม

ในดานตาง  ๆ  เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศตอ

คณะรัฐมนตรี 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมของเครือขายวิสาหกิจ 

ในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร  อันกอใหเกิดระบบนวัตกรรมแหงชาติที่เขมแข็ง 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีและการบริหาร

จัดการดานนวัตกรรม 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางความต่ืนตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันกอใหเกิด

วัฒนธรรมนวัตกรรม  ทั้งในระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม  ระดับองคกรและระดับประชาชน 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง  ๆ 

(๒) จัดต้ังหนวยงานเฉพาะทางดานการพัฒนานวัตกรรม 

(๓) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(๔) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 

(๕) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

(๖) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 

(๗) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
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(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ 

(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 

การเขารวมทุนตาม  (๖)  และการกูยืมเงินตาม  (๗)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

หมวด  ๒ 

ทุน  รายได  และทรัพยสิน 
 

 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบดวย 

(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๑ 

(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น  รวมทั้ง 

จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  สิทธิประโยชน  หรือรายไดจากการ

ดําเนินกิจการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน 

การรับเงินหรือทรัพยสินตาม  (๔)  จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสํานักงานขาดความเปนอิสระ

หรือความเปนกลาง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักงานจัดใหมีบริการใดอันอยูในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ 

ของสํานักงาน  ใหสํานักงานมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการจาก

กิจการนั้นไดตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑ บรรดารายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํา

รายไดของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดแผนดิน 
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มาตรา ๑๒ ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงสํานักงานไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายไดของ

สํานักงานเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 

ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนายและจัดหาประโยชนจาก

ทรัพยสินของสํานักงาน 

มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสํานักงาน  ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ 

การเกบ็รักษาและเบิกจายเงินของสํานักงาน  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 

 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ”  

ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูง

ทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  หรือวิทยาการอื่น 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสามคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินหกคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู  

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานวิจัยและพัฒนา  ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

บนเศรษฐกิจฐานความรู  ดานการเงิน  หรือดานอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 

ของสํานักงาน  โดยในจํานวนนี้จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยจํานวนไมนอยกวาส่ีคน 

ใหผู อํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ัง

ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 
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(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสํานักงาน 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน

กับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสํานักงาน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผูแทนของสํานักงาน
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๖) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตองแตงต้ังตาม 
ขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสํานักงาน  หรือมีคุณสมบัติดีเดนเหมาะสมกับงานของสํานักงาน 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระ 
อยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว  เวนแต 
วาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไมมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหม
เขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
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มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือ

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๕ 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  

ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปของสํานักงาน 
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน  ใหความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน

ของผูตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ  หรือขอหามทางการเงิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการใหกูยืมเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

ดานอื่น 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ

สํานักงาน 
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  

ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสาํนักงาน 

(๗) จัดต้ังและยุบเลิกหนวยงานเฉพาะทางในสํานักงาน  ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการ
พัฒนากิจกรรมใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน  และกําหนดวิธีการบริหารงานของหนวยงาน
เฉพาะทางดังกลาว 
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(๘) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  และสิทธิ

ประโยชนตาง  ๆ  ที่เกิดจากการดําเนินงานของสํานักงาน 

(๙) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(๑๐) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน  การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน  ขอบเขต

อํานาจหนาที่ของสวนงานของสํานักงาน 

 (ข) การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจางของ

ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 

   (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัยและ

การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ 

และลูกจาง  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

   (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของสํานักงาน  รวมทั้ง

การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

   (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกผูอํานวยการ  เจาหนาที่  และลูกจาง 

   (ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

   (ช) การสรรหา  การแตงต้ัง  และการถอดถอนผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  

และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 

(๑๑) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๑๒) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงานและ

อํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๑๐)  (ง)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ 
ใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ 
ในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางาน  เพื่อพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางานจะตองไมเปน 
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงาน
หรือขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคของสํานักงานไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผู ซ่ึง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุน
กับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๖) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  ใหนํามาตรา  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ใหคณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น 

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน  ถาไมมีรองผูอํานวยการใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปน 
ผูปฏิบัติหนาที่แทน 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลาและตองเปน 
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได   

แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเ ส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๔ 
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มอียูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคของสํานักงาน   ระเบียบ  ขอบังคับ   ขอกําหนด   นโยบาย  มติ  และประกาศของ
คณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผู ดํารงตําแหนง 
ผูตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของ
สํานักงานบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ของสํานักงาน  รวมทั้ง
รายงานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แตงต้ังรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย   
มติของคณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสํานักงาน  
และเพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสํานักงาน  เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน 

มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 

การประสานการปฏิบัติการ 
 

 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
อยางบูรณาการและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ประสานการปฏิบัติการกับ
สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เพื่อใหหนวยงานดังกลาว 
ใชทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และอํานาจหนาที่ของตนใหเกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการของ
สํานักงาน 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มีอํานาจจัดทําบันทึกขอตกลงฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับระหวางสํานักงานกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เพื่อกําหนดวิธีการ  เง่ือนไข  การใชอํานาจหนาที่  และ
ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นไดตามที่เห็นสมควร  รวมทั้งการมอบอํานาจของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหสํานักงานดําเนินการใด  ๆ  แทนดวย   
ทั้งนี้  ภายใตกฎหมายวาดวยการนั้นและตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
ไมยินยอมทําบันทึกขอตกลงหรือไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหคณะกรรมการ
รายงานตอรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานนั้น  เพื่อพิจารณาสั่งการ  หรือเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

หมวด  ๕ 

ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 

 

มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง  ไดแก  ผูซ่ึงปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ

ของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซ่ึงสํานักงานจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสํานักงานเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๕ 
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๕) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสํานักงาน 

(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตองจาง

หรือแตงต้ังตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน 

มาตรา ๓๔ เจาหนาที่และลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๓ 

(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

(๕) ถูกใหออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ  

พนักงาน   เจาหนาที่   หรือผูปฏิบั ติงานอื่นใดในกระทรวง   กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ

สํานักงานเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  และมี

ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน

เปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน 

ไปปฏิบัติงานใด  ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน 

เต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง

มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม 

ในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๖ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 
 

 

มาตรา ๓๖ การบัญชีของสํานักงาน  ใหจัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ

ของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  

และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการ  ตามระเบียบหรือขอบงัคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน 

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงต้ัง

ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน 

และทรัพยสินของสํานักงาน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ

คณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง  ๆ   

ของสํานักงาน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  หรือบุคคลอื่น  และเรียกให

สงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ของสํานักงานเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๘ ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปงบประมาณ  รายงานนี้

ใหกลาวถึงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  

รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานใหมี

ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของสํานักงาน  

ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหสํานักงานจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน  หนวยงาน  องคกร  หรือ

คณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยมีการคัดเลือก

หรือแตงต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในดานประสิทธิผล  

ในดานประสิทธิภาพ  ในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได

กําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

เปนคร้ังคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได 

หมวด  ๗ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสํานักงาน  นโยบายของรัฐบาล  และมติของ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน  เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น  

ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสํานักงานที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสํานักงาน  นโยบาย

ของรัฐบาล  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การดําเนินการของสํานักงานได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๑ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหกองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเปนอันยุบเลิก  และใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม

มาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ  

อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และเงินของกองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี  และบุคลากร  รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
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ใชบังคับ  เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังมีผูครองอยู  ไปเปนของสํานักงาน

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ซ่ึงยังไมมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหคณะกรรมการ

นวัตกรรมแหงชาติที่ต้ังข้ึนตามคําส่ังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่  ๔๖/๒๕๕๑  เร่ือง  

แตงต้ังคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยู

ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ  โดยใหปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว

ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการเปนการชั่วคราว 

ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๔ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสํานักงาน  

ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของ

สํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยท่ีในระบบเศรษฐกิจยุคใหมและ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน  จําเปนตองมีพ้ืนฐานอยูบนความสามารถที่จะแขงขัน 

ในตลาดโลกได  แตเนื่องจากความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่อาศัยพ้ืนฐานของการพึ่งพาตนทุนแรงงาน

ท่ีต่ําและทรัพยากรธรรมชาตินั้นคอย  ๆ   ลดลงและไมสามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลก 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได  รวมทั้งนานาอารยประเทศไดเปล่ียนนโยบายเปนการสรางความไดเปรียบ 

เชิงแขงขันท่ีเกิดจากการพัฒนาองคความรูใหม  ๆ  การพัฒนาเทคโนโลยี  และทักษะการบริหารจัดการที่ดี 

และมีคุณภาพ  จึงเปนปจจัยหลักในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศภายใต 

การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  ประกอบกับแนวทางหนึ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของชาติคือการพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรม  ดังนั้น  เพ่ือใหมีนโยบายและมาตรการชวยเหลือ  

สงเสริม  และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เปนระบบ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  สมควรจัดตั้ง

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อดําเนนิภารกจิดงักลาว  

จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


