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พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๓   
แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   (องค์การมหาชน )  พ .ศ .  ๒๕๕๑   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน”   
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซึ่ งคณ ะรัฐมนต รีแต่ งตั้ งจากผู้ มี ค วาม รู้   ความ เชี่ ย วชาญ   
และประสบการณ์สูงทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี  หรือวิทยาการอื่น 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสองคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี   
การบริหารจัดการ  หรือวิทยาการอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน   

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนที่ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมี อํ านาจหน้ าที่ ควบ คุมดู แลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จการและ 
การดําเนินการของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และการดําเนินโครงการตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ออกระเบียบ  ขอ้บังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ค) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ  ผู้อํานวยการ  
เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง 

 (ง) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัย 
และการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (จ) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ช) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ซ) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ฌ) การกําหนดเคร่ืองแบบผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง  และเครื่องหมาย 

ของสถาบัน 
 (ญ) การสรรหา  การแต่ งตั้ ง  และการถอดถอน ผู้อํ านวยการ  การปฏิ บัติ งาน 

ของผู้อํานวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
(๔) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการ 

การดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) เสนอรายงานประจําปีและความเห็นต่อ รัฐมนตรีเพื่ อป ฏิ บัติการให้ เป็น ไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ ายทรัพ ย์สินจากบัญชี เป็นสูญตาม   (๓ )  (จ )  ต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 
มาตรา ๖ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๑๙/๑   แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
“มาตรา ๑๙/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน  ให้คณะกรรมการพิจารณา

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ   
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจ 
การตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 
ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา  ๑๙   (๓ )  (ช )   
และคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะอนุกรรมการ  จะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน   
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  
กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๕) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง  เป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันภายใต้ 
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
การสรรหาผู้อํานวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซ่ึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณี ที่ ไม่ มีผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ อํ านวยการห รือผู้ อํ านวยการไม่อาจป ฏิ บัติหน้ าที่ ได้   

ให้รองผู้อํานวยการที่ มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการหรือมีแต่ไม่อาจ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน” 

มาตรา ๘ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๒๓/๑   แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๒๓/๑ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน  สามารถ
ทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย” 
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มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการ
ของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของสถาบัน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  
มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ทุกตําแหน่ง  รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อให้การดําเนินงาน 
ของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถาบัน  รวมท้ังรายงาน
การเงินและการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 

แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่

ของสถาบัน  สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์   ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน  ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด   
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  
และการพัสดุของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
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ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ในการแต่ งตั้ ง  โยกย้าย   เลื่ อน เงิน เดือน   เลื่ อนตํ าแหน่ ง  และลงโทษทางวินั ยของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน  ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  และมติของ
คณะรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับสถาบัน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งให้สถาบันชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งสถาบัน   นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับสถาบัน  ตลอดจนส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
ของสถาบันได้” 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา  ๑๓  (๓)   
แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   (องค์การมหาชน )  พ .ศ .  ๒๕๕๑   
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระและยังคงอยู่ในตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการและกรรมการสถาบัน 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถาบัน 
ขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา  ๑๓  (๓)  แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ครบวาระการดํารงตําแหน่งและได้มี
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา  ๑๓  (๓)  โดยสอดคล้องกับ 
มาตรา  ๑๓  วรรคสาม  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา  ๑๓   (๓ )  ซึ่ งแต่งตั้ งขึ้นใหม่นั้น   
เป็นประธานกรรมการและกรรมการสถาบันตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
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(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือคําสั่งใดที่อ้างถึง 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ถือว่าระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นอ้างถึง
คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๙ ให้ รัฐมนต รีว่ าการกระทรวงวิทยาศาสต ร์และเทคโน โล ยี รักษาการ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติต่าง  ๆ  ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน  พ .ศ .  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติ 
องค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


