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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรให้หน่วยงำนของรัฐ
ดำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ เพื่อแปลงควำมท้ำทำยของสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น ควำมมั่นคง สำธำรณสุข คมนำคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องกำรวิธีแก้ปัญหำใหม่
ไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของประเทศ อันจะช่วยให้สภำพแวดล้อมของประเทศไทย
เอื้อต่อกำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมทำงวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัย
พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมในทุกภำคส่วน และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ใช้เทคโนโลยี สถำบันวิจยั
สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน สร้ำงธุรกิจและอุตสำหกรรมใหม่ที่ใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีเข้มข้น
รวมถึงช่วยให้กำรใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำของภำครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมวินัยทำงกำรเงินและกำรคลังของรัฐ เกิดกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้จริงในเวลำเดียวกัน และยังช่วยกระตุ้นกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ
ให้สูงขึ้น อันจะทำให้อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรม
ตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กำรพัฒนำนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ ” หมำยควำมว่ำ กำรเสำะหำนวัตกรรม
ที่หน่วยงำนของรัฐต้องกำรใช้ หรือต้องกำรนำไปแก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ หรือควำมมั่นคง
แต่ยังไม่สำมำรถใช้องค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ หรือยังไม่สำมำรถผลิต
หรือให้บริกำรได้ภำยในประเทศ
“โครงกำร” หมำยควำมว่ำ โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดิน รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชน
และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ำยบริหำรตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีประกำศกำหนด
“หน่วยงำนภำคเอกชน” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย
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“หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐที่เป็นผู้กำหนดขอบเขตกำรวิจยั
พัฒนำและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้รับงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและ
จัดสรรงบประมำณสำหรับจัดทำโครงกำร
“ผู้บริหำรโครงกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐที่รับเป็นผู้บริหำรโครงกำร
“หน่วยงำนที่รับทำโครงกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือสถำบันกำรศึกษำ และได้ขึ้นทะเบียนไว้
กับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
“ผู้เข้ำร่วมโครงกำร” หมำยควำมว่ำ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนภำคเอกชน
ที่ดำเนินงำนโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนที่รับทำโครงกำร
“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ข้อ ๔ ให้ระเบียบนี้ใช้บังคับกับกำรดำเนินโครงกำรของหน่วยงำนของรัฐ
ข้อ ๕ ให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐที่มีแผนรำยจ่ำยเพื่อกำรพัฒนำนวัต กรรมตำมควำมต้องกำร
ของภำครัฐ จัดสรรงบประมำณส่วนหนึ่งสำหรับจัดทำและบริหำรโครงกำร
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรอำจเป็นผู้บริหำรโครงกำรเอง หรือมอบหมำยหน่วยงำนอื่นทำหน้ำที่
เป็นผู้บริหำรโครงกำรก็ได้
ข้อ ๖ ให้หน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม หรื อ สถำบั น กำรศึ ก ษำ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น หน่ วยงำนที่ รั บท ำโครงกำร
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงำนที่รับทำโครงกำรกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ข้อ ๗ ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรดำเนินงำนโครงกำร ร่วมกับ
(๑) หน่วยงำนที่รับทำโครงกำร หรือ
(๒) หน่วยงำนที่รับทำโครงกำรและผู้เข้ำร่วมโครงกำร
หน่วยงำนที่รับทำโครงกำรตำมวรรคหนึ่ง (๑) หรือหน่วยงำนที่รับทำโครงกำรและผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตำมวรรคหนึ่ง (๒) อำจมีมำกกว่ำหนึ่งรำยก็ได้
ข้อ ๘ กำรดำเนินงำนโครงกำรแบ่งออกเป็นสำมระยะ ดังนี้
(๑) ระยะที่หนึ่ง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้
(๒) ระยะที่สอง กำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร หรือบริกำรใหม่
(๓) ระยะที่สำม กำรนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรหรือบริกำรใหม่ จำนวนหนึ่งไปทดสอบ
กำรใช้งำน และกำรรับรองคุณภำพ
กำรดำเนินงำนโครงกำรอำจเริ่มจำกระยะใดระยะหนึ่งก็ได้ แล้วแต่ควำมพร้อมของโครงกำร
เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จในแต่ละระยะ ให้มีกำรประเมินผลโดยคณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำร
เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรดำเนินกำรในระยะต่อไป
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เมื่อดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำรประเมินหน่วยงำนที่รับทำโครงกำร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และผู้บริหำรโครงกำร
ข้อ ๙ ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร และ
คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำหนด
ข้อ ๑๐ เว้นแต่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรนี้ ให้ตกเป็นของหน่วยงำนที่รับทำโครงกำรและผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตำมสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในโครงกำร
ในกรณีที่หน่วยงำนที่รับทำโครงกำร หรือหน่วยงำนที่รับทำโครงกำรและผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มิได้ดำเนินกำรใด ๆ หรือไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำจะมีกำรดำเนินกำรใด ๆ เพื่อนำทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำว
ไปใช้ประโยชน์ ในระยะเวลำสองปีนั บแต่วั นสิ้นสุด โครงกำร ให้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำกลับ ไป
เป็ น ของหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของโครงกำร โดยหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของโครงกำรอำจด ำเนิ น กำรเปลี่ ย นแปลง
ทำงทะเบียนตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ ให้ ก ระทรวงวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนพั ฒนำวิท ยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ เชื่อมโยงกลไกกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และให้ ควำมช่ว ยเหลือในกำรจัด ทำและดำเนินโครงกำรแก่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
และหน่วยงำนที่รับทำโครงกำรตำมระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ให้ ก ระทรวงวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนพั ฒนำวิท ยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ จัดให้มีแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรและระบบข้อมูลกลำงตำมระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้ ห น่ ว ยงำนเจ้ำของโครงกำรจัด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรและผลกำรประเมิ น
ไปยังกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเปิดเผยในระบบข้อมูลกลำงต่อสำธำรณชน
ข้อมูลกลำงตำมวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ต้องเปิดเผยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
ข้อ ๑๔ ให้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรักษำกำรตำมระเบี ยบนี้
และให้มีอำนำจออกหลักเกณฑ์ วิธีกำรและวิธปี ฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้อง เพื่อปฏิบัติกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอำนำจ
ในกำรตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

