
ฉบับพิเศษ  หน้า ๑๐๐
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พระราชบญัญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 พ  .  ศ  .   ๒๕๓๔   

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร.
ให้ไว้  ณ  วนัที ่ ๒๙  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่  ๔๖  ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย

คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา  ๒   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา  ๓   ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  หมาย

ความว่า  การดําเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถทางการผลิต
และการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทัง้ภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในทกุด้าน

“การวิจัย  พัฒนาและวิศวกรรม”  หมายความว่า 
การศึกษาค้นคว้าที่มุ่งจะนําผลไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและบริการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเพื่อนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกรรมวิธีการ
ผลิตใหม่  ตลอดจนบริการหรือกิจกรรมใหม่  โดยรวมถึงการเผยแพร่
และพัฒนาผลของการศกึษาค้นคว้าจนถึงขั้นการผลิตเชิงธรุกิจ

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานพัฒนาวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
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“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา  ๔  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และการพลังงาน  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่เกินยี่สิบสองคน  โดยให้แต่งตั้ง
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการจํานวนฝ่ายละ
เทา่ ๆ กัน และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานกุาร

มาตรา ๕  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของสํานกังานและโดยเฉพาะมีอํานาจหน้าทีด่ังนี้

(๑)  พิจารณาอนุมั ติแผนหลักเกี่ยวกับการพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสํานักงาน

(๒)  กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนิน
งานของสํานักงานในการบริหารกองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับ
กิจกรรมหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณใ์นการพัฒนาประเทศ

(๓)  วางมาตรการ  กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อสนับสนุนการรับและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

(๔)  อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปี
ของสํานกังาน
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(๕)  จัด ตั้งหน่วยงานเฉพาะทางขึ้นในสํานักงาน
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการพัฒนา
กจิกรรมใดเป็นกรณพีิเศษ

(๖)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ
สํานักงาน  และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานของสํานักงาน  รวมถึง
ระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน

(๗)  กําหนดจํานวน  ตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง

(๘)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ  การแต่งตั้ง การ
กําหนดตําแหน่ง  การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงิน
เดือนหรือค่าจ้าง  การออกจากงาน  วินัย  การลงโทษและการอุทธรณ์ 
การลงโทษทางวินัย  การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งการ
บริหารงานบุคคลโดยทั่วไป

(๙)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อํานวยการ 
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือ
ปฏิบัติการแทนผู้อํานวยการ

(๑๐) ออกข้อบังคบัว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
อืน่แก่พนกังานและลูกจ้าง

 มาตรา ๖ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปี

ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อน
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วาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่
กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระทีเ่หลืออยูข่องกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไวแ้ล้ว

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา  ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ 

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ

สามารถ
(๖)  ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิด
ลหุโทษ
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มาตรา  ๘  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็น
องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเ พิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา  ๙  ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และ
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา  ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้

การดําเนินการตามมาตรา ๕ (๗) (๘)  และ (๑๐) ให้คณะกรรม
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ให้มีตัวแทนพนักงาน
หรือลูกจ้างซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงานและลูกจ้างเป็นอนุกรรม 
การสองคน

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นํา
มาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนโุลม

มาตรา  ๑๑  ให้จัดตั้งสํานักงานขึ้นเรียกว่า “สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” และให้สํานักงานนี้เป็นนิติบุคคล
ที่กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธไ์ม่ใช้บังคับ  มีวตัถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑)  บริหารกองทุนตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และ
มติของคณะกรรมการ

(๒)  สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย  และจัดทําแผน  โครง
การ และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ แล้วนําเสนอต่อรัฐมนตรี

(๓)  ดําเนินการวิจัย  พัฒนาและดําเนินการด้าน
วิศวกรรม  และสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาและวิศวกรรมของภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา  และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรม
ด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล  ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา ตลอดจน
นานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชนเ์ชิงพาณิชย์

(๔)  ดําเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการ
วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  การสอบเทียบมาตรฐานและ
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ความถูกต้องของอุปกรณ์  การให้บริการข้อมูลและการให้คําปรึกษา
ทางเทคโนโลยี  และสนับสนุนการให้บริการอื่นๆ  ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(๕)  สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและ
รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุน
และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ  เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และ
เพื่อเกื้อกูลการสร้างเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ

(๖)  ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

(๗)  กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้
เป็นหน้าที่ของสํานักงานและตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา  ๑๒  ให้สํานักงานมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายใน
ขอบแห่งวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๑๑ และอํานาจเช่นว่านีใ้ห้รวมถึง

(๑)  จัดให้ได้มา  ถือกรรมสิทธิ์ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ
ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน  โอน  รับโอน  และขายหรือจําหน่าย
ด้วยวิธีใด ๆ  ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหลักทรัพย์
ต่าง ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบหรืออุทิศให้

(๒)  รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ค่าตอบแทนการให้ใช้หรือการโอนสิทธิบัตร และค่าบริการในการ



ฉบับพิเศษ  หน้า ๑๐๘
 เล่ม  ๑๐๘ ตอนที ่ ๒๔๐  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๙ ธนั  วาคม ๒๕๓๔   

ให้บริการ รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และค่าบริการนั้น

(๓)  ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการวิจัยพัฒนาและวศิวกรรม

(๔)  จัด ให้ มีและให้ทุน เ พื่อสนับสนุนการ พัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๕)  เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัท
จํากัดเพื่อประโยชนแ์ก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๖)  กู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันด้วย
บุคคลหรือทรัพย์สินหรือการลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อการวิจัยและพัฒนา  และ
การบริการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกู้ยืมเงินหรือการลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรี
กําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

(๗)  กระทําการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่อง
ในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน

มาตรา  ๑๓  ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา  ๑๔  ให้ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ฉบับพิเศษ  หนา้ ๑๐๙
 เล่ม  ๑๐๘ ตอนที ่ ๒๔๐  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๙ ธัน  วาคม ๒๕๓๔   

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้อํานวยการพ้นจาก
ตําแหนง่เมื่อ

(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี
มาตรา  ๑๕  ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)  บริหารงานของสํานักงานตามกฎหมาย  ข้อ
บังคบั ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ

(๒)  รับผิดชอบในการดําเนินงานและบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของสํานกังานทกุตําแหนง่

(๓)  บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่า
จ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจนให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับรองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการหรือ
ผู้อํานวยการฝ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน  โดยไม่ขัดหรือแยง้กับข้อบังคบั ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ

มาตรา  ๑๖  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการ
เป็นผู้แทนของสํานักงาน  และเพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจ
ให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อ



ฉบับพิเศษ  หน้า ๑๑๐
 เล่ม  ๑๐๘ ตอนที ่ ๒๔๐  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๙ ธนั  วาคม ๒๕๓๔   

บังคบัทีค่ณะกรรมการกําหนด
มาตรา  ๑๗  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเรียกว่า 

“กองทนุเพื่อการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี ประกอบด้วย
(๑)  เงินทนุประเดิมทีร่ัฐบาลจัดสรรให้
(๒)  เงินและทรัพย์สินในส่วนที่ เกี่ยวกับโครงการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ได้รับโอนจากสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(๓)  เ งินและทรัพย์ สินที่ ไ ด้ รับโอนจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ในส่วน
ที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

(๔)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี

(๕)  เ งินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้ งองค์กร
ระหว่างประเทศ

(๖ )  เ งิ นห รือท รัพย์ สินที่ มี ผู้ มอบใ ห้ เ พื่ อสมทบ
กองทนุ

(๗)  ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน  รวมทั้ งผล
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทนการให้ใช้หรือการ
โอนสิทธบิัตร

ฉบับพิเศษ  หนา้ ๑๑๑
 เล่ม  ๑๐๘ ตอนที ่ ๒๔๐  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๙ ธัน  วาคม ๒๕๓๔   

(๘)  เงินและทรัพย์สินอื่นทีต่กเป็นของกองทุน
ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนิน

งานของสํานักงานและค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  รัฐพึงจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่าจํานวนที่จําเป็น

มาตรา  ๑๘  รายได้ของกองทุนและของสํานักงานให้นําเข้า
สมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ

มาตรา  ๑๙  ให้สํานักงานวางและถือไว้ซึ่ งระบบการบัญชีที่
เหมาะสมแก่กิจการ  แยกตามประเภทงานส่วนที่สําคัญ  มีสมุดบัญชี
ลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่
ตามความจริงและตามที่ควร  ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น
ประจํา

มาตรา  ๒๐  ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชี
กําไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชีทกุปี

ให้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน
ทกุรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ

มาตรา  ๒๑  ทุกๆ  ปีให้สํานักงานจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอรัฐมนตรี  โดยแสดงงบดุล  บัญชีทําการ 
และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง  พร้อมทั้งรายงาน



ฉบับพิเศษ  หน้า ๑๑๒
 เล่ม  ๑๐๘ ตอนที ่ ๒๔๐  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๙ ธนั  วาคม ๒๕๓๔   

ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานกังานในปีที่ล่วงมาด้วย
ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานประจําปีตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี 

และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานนัน้ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
มาตรา  ๒๒  ให้จัดตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นส่วนหนึง่ของสํานักงาน

มาตรา  ๒๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ 
รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนา ไปเป็นของสํานักงานโดยให้พนักงานและลูกจ้างดังกล่าว
ดํารงตําแหน่งที่ดํารงอยู่และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิและ
ประโยชน์ต่างๆ  ที่ได้รับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงาน  แต่จะ
แต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับ
อยู่เดิมไม่ได้  และให้ถือว่าเวลาทํางานของบุคคลดังกล่าวในโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเป็นเวลาทํางานติดต่อกันกับ
เวลาทํางานในสํานักงานนบัแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ

มาตรา  ๒๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบ
ประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และการพลังงาน  ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ฉบับพิเศษ  หนา้ ๑๑๓
 เล่ม  ๑๐๘ ตอนที ่ ๒๔๐  ราชกิจจานเุบกษา    ๒๙ ธัน  วาคม ๒๕๓๔   

และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ที่มีอยู่
ในวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ไปเป็นของสํานกังาน

ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน  ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ
ที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง  ถ้าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  และได้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับ
บัญชาผู้มีอํานาจบรรจุและแต่งตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้โอนข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นไปเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสํานักงาน แต่ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดและสํานักงาน
จะได้ตกลงกนั

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
สํานักงานแล้วแต่กรณี  ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิและ
ประโยชน์ต่าง ๆ  เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้
บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานแต่จะแต่งตั้งให้ได้รับ
เงินเดือนหรือคา่จ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างทีไ่ด้รับอยู่เดิมไม่ได้

การโอนข้าราชการตามมาตรานี้ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ 
เพราะเลิกหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

การโอนลูกจ้างตามมาตรานี้ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะ
ทางราชการยุบตําแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  และ
ให้ได้รับบําเหนจ็ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยบําเหนจ็ลูกจ้าง

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จ
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หรือบํานาญตามข้อบังคับของสํานักงาน  ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดที่
โอนไปตามมาตรานี้ประสงค์จะให้นับเวลาราชการหรือเวลาทํางานใน
ขณะที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างก่อนที่มีการโอนเป็นเวลาทํางานของ
พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  แล้วแต่กรณี  ก็ให้มีสิทธิกระทําได้
โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหนจ็หรือบํานาญ

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก  จะต้องกระทํา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โอน  สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนิน
การตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  สําหรับกรณีของ
ลูกจ้างให้กระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อผู้ว่าจ้าง
เพื่อส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ

มาตรา  ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และการพลังงาน  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลตํารวจเอก เภา สารสิน

รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่รัฐบาล
จะนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศให้เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมิได้จํากัดอยู่เฉพาะการเสริมสร้างองค์กร
และกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเท่านั้น  หากต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางวิศว
กรรมและสมรรถนะทางเทคโนโลยีอื่นๆ  ตลอดจนการบริการทางเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ  ไปพร้อมกันด้วย  จึงจะสามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต  การบริการ  และกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ  ทั้งทาง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งช่วยให้ภาคการผลิตสามารถรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต้องครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภทและต้องอาศัยทุนจํานวน
มากทั้งจากภาครัฐบาลและจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในและต่างประเทศด้วย  การ
ระดมทุนและการบริหารทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ สําหรับพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนี้ต้องใช้ความชาํนาญการพิเศษ  ไมอ่าจอาศัยองคก์รทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว  แต่จําเป็นต้องมีองค์กรที่มีความเป็นอิสระและความ
คล่องตัวสูงโดยไม่ผูกพันไว้กับกฎระเบียบการปฏิบัติและข้อบังคับปกติของ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ  และเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความชํานาญ
ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพสูงและสามารถ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เกื้อหนุนองค์กรต่างๆ  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ได้อย่างเป็นระบบ  พร้อมทั้งสามารถประสานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ  การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  และการจัดตั้งกองทุนนี้จะครอบคลุมถึงการจัดตั้งศูนย์แห่งชาติ
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  และการจัดตั้งองค์กรพิเศษ
อื่นเพือ่พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะด้านด้วย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว
ข้างต้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้


