ประกาศคณะกรรมการส,งเสริมวิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อหน,วยงานทีอ่ าจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส,งเสริมวิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม
ตามประกาศคณะกรรมการส,งเสริมวิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ4การจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน,วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
****************************************************************
โดยที่เป)นการสมควรให4มีประกาศ เรื่อง รายชื่อหน<วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริม
วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกำหนดรายชื่อหน<วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัย
และนวัตกรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ (๔) แห<งพระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรE วิจัย
และนวัตกรรมแห<งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๗ (๒) แห<งพระราชบัญญัติการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข4อ ๘ แห<งประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการส<งเสริม
วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ ไว4
ดังต<อไปนี้
ข4 อ ๑ ประกาศนี ้ เ รี ย กว< า “ประกาศคณะกรรมการส< ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตรE วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
เรื ่ อ ง รายชื ่ อหน< ว ยงานที่ อาจยื ่ นคำของบประมาณจากกองทุ นส< ง เสริ มวิ ทยาศาสตรE วิ จั ยและนวั ตกรรมตามประกาศ
คณะกรรมการส< งเสริ มวิ ทยาศาสตรE วิ จั ยและนวั ตกรรม เรื ่ อง หลั กเกณฑE การจั ดทำคำของบประมาณและการจั ดสรร
งบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข4อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให4มีผลใช4บังคับนับแต<วันที่ประกาศเป)นต4นไป
ข4อ ๓ ให4ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่องรายชื่อหน<วยงาน
ที ่ อาจยื ่ นคำของบประมาณจากกองทุ นส< งเสริ มวิ ทยาศาสตรE วิ จั ยและนวั ตกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส< งเสริ ม
วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานใน
ระบบวิ จ ั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบั บ ลงวั น ที ่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที ่ แ ก4 ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ตามประกาศ
คณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อหน<วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริม
วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) ตามประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข4อ ๔ หน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตรE
วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด4วยหน<วยงาน
ดังต<อไปนี้
(๑) หน<วยงานบริหารและจัดการทุน ซึ่งประกอบด4วย
(ก) สำนักงานการวิจัยแห<งชาติ (วช.)

๒
(ข) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
(ค) สำนักงานนวัตกรรมแห<งชาติ (สนช.)
(ง) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคEการมหาชน (สวก.)
(จ) หน<วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด4านในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมที่
จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมแห<งชาติ ได4แก< ๑) หน<วยบริหาร
และจัดการทุนด4านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ๒) หน<วยบริหารและจัดการทุนด4านการพัฒนากำลังคน และทุน
ด4านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร4างนวัตกรรม (บพค.) และ ๓) หน<วยบริหารและจัดการทุนด4าน
การเพิ่มความสามารถในการแข<งขันของประเทศ (บพข.)
(ฉ) สถาบันวัคซีนแห<งชาติ (สวช.)
(ช) ศูนยEความเป)นเลิศด4านชีววิทยาศาสตรE (องคEการมหาชน)
(๒) หน<วยงานอื่นของรัฐที่มิได4ระบุไว4ใน (๑) ซึ่งมีวัตถุประสงคEพัฒนาวิทยาศาสตรE หรือ ทำวิจัยและสร4าง
นวัตกรรม หรือมีวัตถุประสงคEอื่นที่สอดคล4องกับมาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติการส<งเสริมวิทยาศาสตรE การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพัฒนาวิทยาศาสตรE ทำวิจัยหรือสร4างนวัตกรรมด4วยตนเองประกอบด4วย
(ก) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(ข) ส<วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท<าตามกฎหมายว<าด4วยระเบียบบริหารราชการแผ<นดิน
(ค) รัฐวิสาหกิจ
(ง) องคEการมหาชน
(จ) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป)นนิติบุคคล
(ฉ) องคEกรปกครองส<วนท4องถิ่น
(ช) หน< ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ต ิ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องคE ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญ และสำนักงานอัยการสูงสุด
(ซ) หน<วยงานอื่นของรัฐ
(๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคEพัฒนาวิทยาศาสตรE หรือทำวิจัยและสร4างนวัตกรรม หรือมี
วัตถุประสงคEอื่นที่สอดคล4องกับมาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติการส<งเสริมวิทยาศาสตรE การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
และพัฒนาวิทยาศาสตรE ทำวิจัยหรือสร4างนวัตกรรมด4วยตนเองรวมทั้ง มีประสบการณEด4านดังกล<าวไม<น4อยกว<า ๓ ปj
(๔) นิติบุคคลที่มิใช<หน<วยงานของรัฐ และเป)นหน<วยงานที่ไม<แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีวัตถุประสงคEพัฒนา
วิทยาศาสตรE หรือทำวิจัยและสร4างนวัตกรรม หรือมีวัตถุประสงคEอื่นที่สอดคล4องกับ มาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติการ
ส<งเสริมวิทยาศาสตรE การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และพัฒนาวิทยาศาสตรE ทำวิจัยหรือสร4างนวัตกรรมด4วยตนเอง
รวมทั้งมีประสบการณEด4านดังกล<าวไม<น4อยกว<า ๓ ปj ทั้งนี้ ตามบัญชีแนบท4าย
ข4อ ๕ ให4หน<วยงานตามข4อ ๔ (๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมแห<งชาติ (สอวช.) และสำนักงานคณะกรรมการส<งเสริม
วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาจยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธE (Strategic Fund) ตาม
ประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของหน<วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔
บัญชีแนบทMายประกาศ
รายชื่อนิติบุคคลที่ไม,ใช,หน,วยงานของรัฐ และเปPนหน,วยงานที่ไม,แสวงหาผลกำไร
ซึ่งมีวัตถุประสงค4ดMานการพัฒนาวิทยาศาสตร4 การวิจัยและนวัตกรรม ตามขMอ ๔ (๔)
ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ ไ ม/ ใ ช/ ห น/ ว ยงานของรั ฐ และเป@ น หน/ ว ยงานที ่ ไ ม/ แ สวงหาผลกำไร ซึ ่ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงคH ด J า น
การพัฒนาวิทยาศาสตรH การวิจัยและนวัตกรรมตามขJอ ๔ (๔) ที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุน ไดJแก/
๑.
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๒.
มูลนิธิจุฬาภรณH (สถาบันวิจัยจุฬาภรณH)
๓.
มูลนิธิบูรณะชนบทแห/งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH
๔.
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลJอมไทย
๕.
มูลนิธิสถาบันสรJางสรรคHป]ญญาสาธารณะ
๖.
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
๗.
มูลนิธสิ ถาบันเพิ่มผลผลิตแห/งชาติ
๘.
สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตJมูลนิธิส/งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
๙.
สภากาชาดไทย
๑๐. มูลนิธิชุมชนทJองถิ่นพัฒนา
๑๑. มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดJานสุขภาพ
๑๒. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทJองถิ่น
๑๓. นิติบุคคลอื่นที่ กสว. ประกาศเป@นรายปf

