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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติข้ึนเปนองคการมหาชนตาม

กฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“เทคโนโลยีนิวเคลียร”  หมายความวา  วิทยาการในการนําความรูดานนิวเคลียรไปใชประโยชน 

แกมนุษยชาติ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่  ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

“วิจัย”  หมายความวา  ศึกษา  สํารวจ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  และพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่ของสถาบัน 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้นเรียกวา  “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  
(องคการมหาชน)”  เรียกโดยยอวา  “สทน.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “Thailand  Institute  of  
Nuclear  Technology  (Public  Organization)”  เรียกโดยยอวา  “TINT” 

มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง 
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
(๑) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร  และการประยุกตใช 
(๒) ใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร  และผลิตผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี 
(๓) ใหบริการทางวิชาการ   สงเสริม   สนับสนุน  และถายทอดเทคโนโลยีทางดาน

วิทยาศาสตรนิวเคลียร  ตลอดจนการฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียร 

(๔) วิจัยการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู  และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนดานความ
ปลอดภัยนิวเคลียร  การตรวจวัดปริมาณรังสีในส่ิงแวดลอม  และการปองกันอันตรายจากรังสี 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ
ดังตอไปนี้ดวย 
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(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน 
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๕) เขารวมทนุกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๗) ใหกูยืมเงินเพื่อเปนทุนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบันโดยมีหลักประกัน

ดวยบุคคลหรือทรัพย 
(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ 
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน  หรือตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม  (๕)  หรือการกูยืมเงินตาม  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได  และทรัพยสิน 

 
 

มาตรา ๙ ทุน  และทรัพยสินในการดําเนินการของสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน   หรือองคกรอื่น  รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอทุิศให 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
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มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงสถาบันไดมาจากการใหหรือซ้ือดวยเงินรายไดของสถาบัน
เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบันใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนหาคน   ไดแก  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
และเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินส่ีคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณเปนที่ประจักษในดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร   
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน  ซ่ึงในจํานวนนี้ตองเปนบุคคลซ่ึงมิใช
ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงต้ังเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่  ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจาง
กับสถาบัน 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงต้ังตามขอ
ผูกพัน  หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับสถาบัน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพ
เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน  หรือเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  ทั้งนี้  
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการในนิติบุคคลซ่ึงสถาบันเขารวมทุน 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง 
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงต้ังอีกได  
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเ ส่ือมเสียหรือ 
หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔  หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๕ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 
กอนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือ 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหกรรมการที่เหลือเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดแผนหลักและมาตรการเกี่ยวกับการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร 

(๒) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๓) ใหความเห็นชอบแผนการลงทุน  แผนการเงนิ  และงบประมาณประจําปของสถาบัน 
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเร่ืองดังตอไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขต

หนาที่ของสวนงานดังกลาว 
 (ข) การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจางและเงินอื่น

ของเจาหนาที่และลูกจาง 



หนา   ๗ 
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 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การประเมินผลงาน  การถอดถอนวินัยและ 
การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ 
และลูกจาง  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

 (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของสถาบัน  รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 
 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่  และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
 (ช) การคัดเลือกผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  และการมอบหมายให

ผูอื่นปฏิบัติงานแทน 
(๕) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๔)  (ง)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ 
ใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นได
หรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  และ
มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๘ 
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มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 
หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา  และตองเปนผูที่มี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
(๓) เปนผูซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖) 
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได   

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

ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๔ 
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู  โดยไมนับรวมผูอํานวยการ 
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันให เปนไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงคของสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  
และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตาม
มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่  ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบันรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนแผนการลงทุน  แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวตัถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือน  หรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ  ขอบังคับ  

ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน 

เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด  ๔ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
 

มาตรา ๓๑ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง   ไดแก   ผู ซ่ึงปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจาก

งบประมาณของสถาบัน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซ่ึงสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 
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(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาชวยปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๔ 
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงต้ัง

ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๒ 
(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 
(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ  พนักงาน  

เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ในกรณีที่ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่งไดรับอนุมัติให
มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสถาบัน  ใหถือวาเปนการไดรับอนญุาตใหออกจากราชการหรือออกจาก
งานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณ
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บําเหน็จบํานาญหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งไดรับการบรรจุและ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิมในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวา
ระดับตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไว 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 

 
 

มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน   ให จัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  สงผูสอบบัญชีภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใดแลวทําบันทึกรายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของ
สถาบัน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๗ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ
สถาบันในปที่ลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 
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มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไวใหสถาบันจัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญ 
ในดานการประเมินผลกิจการของสถาบัน  โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน  จะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล   
ในดานประสิทธิภาพ  และในดานพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได
กําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  จะจัดใหมีการประเมินเปนคร้ังคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได 

 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับสถาบัน  เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดงความ
คิดเห็น  ทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  
นโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดําเนินการของสถาบันได 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ  
ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  และเงินงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชนจาก
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พลังงานนิวเคลียรที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
คาจางประจําซ่ึงมีผูครองอยู  ไปเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ใหมีคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  
ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ผูแทนกระทรวงพลังงาน  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.  และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เปนกรรมการ  
และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แตงต้ังขาราชการในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติเปนการชั่วคราวไปจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๒ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  ใหขาราชการและลูกจางของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ  ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และปฏิบัติหนาที่ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มาตรา ๔๓ ขาราชการและลูกจางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียร  ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ซ่ึงสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่
หรือลูกจางของสถาบัน  ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่
คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
และตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด
ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว  ตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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การบรรจุและแตงต้ังผูที่ผานการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ่งใหมีผลในวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

มาตรา ๔๔ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนเจาหนาที่และลูกจางตามมาตรา  ๔๓  
ไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนตามตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาจาง  ตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซ่ึงรวมกันแลวตองไมนอยกวา
เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเคย
ไดรับจากสวนราชการ 

การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสถาบัน  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย 
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน  ใหถือวาเปนการออกจากงาน  
เพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  วาดวยบําเหน็จลกูจาง 

มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและ
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร  ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรือ
อํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่  ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐ 
ทางดานการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  การปฏิบัติการและบริการดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร
จะตองกระทําโดยใชความรูและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อใหการบริการดานการศึกษา  วิจัย และพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน  และการประยุกตใช  รวมทั้งการใหบริการ  ตลอดจนการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร และเพื่อท่ีจะใหสถาบันท่ีจัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการท่ีมีความอิสระ  
คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  สมควรจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชน 
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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