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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย

วาดวยองคการมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 

ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  

(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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“เคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอน”  หมายความวา  เคร่ืองเรงอนุภาคที่มีประจุไฟฟาดวยแรงไฟฟา

หรือแมเหล็กหรือแรงอื่นใดใหมีความเร็วและพลังงานสูง  เพื่อปลดปลอยพลังงานในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

“แสงซินโครตรอน”  หมายความวา  คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน 

“วิจัย”  หมายความวา  ศึกษา  สํารวจ  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  และพัฒนาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องคการมหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่ของสถาบัน 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบัน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาการตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 

การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 
 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้นเรียกวา  “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องคการมหาชน)”  

เรียกโดยยอวา  “สซ.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “Synchrotron  Light  Research  Institute  

(Public  Organization)”  เรียกโดยยอวา  “ SLRI” 

มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดนครราชสีมาหรือในจังหวัดอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ ใหสถาบันมวัีตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน  และการใชประโยชนจากแสงซินโครตรอน 

(๒) ใหบริการแสงซินโครตรอน  และเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน 

(๓) สงเสริมการถายทอดและการเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน 
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มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗   ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน 

(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

ทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ 

(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน  หรือตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

การเขารวมทุนตาม  (๕)  หรือการกูยืมเงินตาม  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

หมวด  ๒ 

ทุน  รายได  และทรัพยสิน 
 

 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของสถาบัน  ประกอบดวย 

(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 

(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  หรือองคกรอื่น  รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
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การรับเงินหรือทรัพยสินตาม  (๔)  จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสถาบันขาดความเปนอสิระ

หรือความเปนกลาง 

มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงสถาบันไดมาจากการใหหรือซ้ือดวยเงินรายไดของ

สถาบันเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

ใหสถาบันมอีํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชนจาก

ทรัพยสินของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบัน  ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

แสงซินโครตรอน”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เทคโนโลยี  หรือวิทยาการอื่น 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสองคน   ไดแก  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินเจ็ดคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณเปนที่ประจักษในดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เทคโนโลยี  

การบริหารจัดการ  หรือวิทยาการอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน  ซ่ึงในจํานวนนี้

ตองเปนบุคคลซ่ึงมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

รวมอยูดวย 
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ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ังเจาหนาที่

เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจาง 

กับสถาบัน 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงต้ังตามขอผูกพัน  

หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย 

ในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม  เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  หรือกรรมการ 

ในนิติบุคคลซ่ึงสถาบันเขารวมทุน 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒมิีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง 

ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 
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ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่   มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔  หรือกระทําการ

อันมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๕ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  

หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ 

ที่เหลือเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปของสถาบัน 

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเร่ืองดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตหนาที่

ของสวนงานดังกลาว 

 (ข) การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น

ของเจาหนาที่และลูกจาง 

 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การประเมินผลงาน  การถอดถอนวินัยและ

การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ 

และลูกจาง  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

 (ง)  การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของสถาบัน  รวมทั้ง

การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 

 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบติัหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

 (ช) การสรรหา  การแตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  

และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 

(๕) เสนอรายงานประจํ าป และความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่ อปฏิบั ติการให เปนไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๔)  (ง)  ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชมุ 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ 

ใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเร่ืองนั้น 

ไดหรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ   

และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ

มอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนโุลม 

มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม

หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 

คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 

หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา  และตองเปนผูที่

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  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  หรือ 

หยอนความสามารถ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๔ 

มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ 

มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันให เปนไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคของสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ 

และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 

ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของ

สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน

การเงินและบัญชี  ตลอดจนแผนการลงทุน  แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความ เห็น เกี่ ยวกับการปรับป รุงกิจการและการดํ า เนินงานของสถาบัน 

ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ  ขอบังคับ  

ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน   

เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ

ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๔ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

 

 

มาตรา ๓๑ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง   ไดแก  ผู ซ่ึงปฏิบัติงานโดยได รับเงินเดือนหรือคาจางจาก

งบประมาณของสถาบัน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู เชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซ่ึงสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ

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

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถาบัน 
(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 
(๘) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงต้ัง

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

กําหนดไวในขอบังคับ 
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(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ  

พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง 

ในสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  และมีขอตกลง 

ที่ทําไวในการอนุมัติ 

ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่งไดรับอนมุัติ  ใหมาปฏิบัติงาน

เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสถาบัน  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน

ไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน  สําหรับการคํานวณ 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน  ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง

มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม 

ในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวาระดับตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 

การบัญช ี การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 
 

 

มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน  ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ

ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน

โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี  ภายในเกาสิบวัน

นับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 
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ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี  และประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ของสถาบัน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  หรือบุคคลอื่น  และเรียกให
สงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๗ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ
สถาบันในปที่ลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไวใหสถาบันจัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน  หนวยงาน  องคกร  หรือคณะบุคคล 
ที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยมีการคัดเลือกหรือแตงต้ัง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล  
ในดานประสิทธิภาพ  และในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได
กําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  จะจัดใหมีการประเมินเปนคร้ังคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป 
ตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาลและ 
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มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของกับสถาบัน  เพื่อการนี้  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดง 
ความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  
นโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การดําเนินการของสถาบันได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ   ให รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติใหมีการโอน
บรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับศูนยปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกําเนิด 
แสงซินโครตรอนแหงชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางกอนจนกวา 
จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  เทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน
จนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอน
แหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงต้ังผูอํานวยการ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๓ การเปลี่ ยนพนักงานหรือลูกจ างของศูนยปฏิบั ติการวิ จัยเค ร่ืองกํ า เนิด 
แสงซินโครตรอนแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
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พนักงานหรือลูกจางของศูนยปฏิบัติการวิ จัยเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงประสงคจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด 

การบรรจุหรือแตงต้ังพนักงานหรือลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  ในสถาบัน 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหเปนไปตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ซ่ึงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบัน 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้จะมีข้ึนดวย  และจะตองไดรับเงินเดือน คาจาง  คาตอบแทน  หรือสวัสดิการ 
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น  ซ่ึงรวมกันแลวตองไมนอยกวาที่พนักงานหรือลูกจางผูนั้นไดรับอยูเดิม 

การเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ไมถือเปนการออก
จากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจาง 

การบรรจุและแตงต้ังผูที่ผานการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ่งใหมีผลในวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

มาตรา ๔๔ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของศูนยปฏิบัติการวิจัย
เคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในสวนที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่การผลิตแสงซินโครตรอนและ 

แสงซินโครตรอนเปนประโยชนยิ่งตองานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร  สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญ 

เพ่ือรองรับการวิจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง  และไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิจัย

เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติเม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของประเทศไทยในสวนนี้ใหทัดเทียมอารยประเทศ   ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคดังกลาวเปนไปอยางอิสระ  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  สมควรจัดตั้งสถาบันวิจัย 

แสงซินโครตรอนขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎกีานี ้


