
หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติข้ึนเปนองคการมหาชน   

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 

ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  

(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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“ดาราศาสตร”  หมายความวา  วิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวและสรรพสิ่ง 
ในเอกภพ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่สถาบนั 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาการตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้น  เ รียกวา   “สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  

(องคการมหาชน)”  เรียกโดยยอวา  “สดร.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “National  Astronomical  

Research  Institute  of  Thailand  (Public  Organization)”  เรียกโดยยอวา  “NARIT” 

มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดเชียงใหม  หรือในจังหวัดอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) คนควา  วิจัย  และพัฒนาดานดาราศาสตร 

(๒) สรางเครือขายการวิจัยและวิชาการดานดาราศาสตรในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบัน

ตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานความรวมมือดานดาราศาสตรกับหนวยงานอื่นของรัฐ  

สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ  และภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๔) บริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานดาราศาสตร 
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มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตาง ๆ  

ตามวัตถุประสงคของสถาบัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

การเขารวมทุนตาม  (๕)  และการกูยืมเงินตาม  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได  และทรัพยสิน 

 

 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบดวย 

(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๓๙ 

(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น  รวมทั้ง 

จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินกิจการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
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การรับเงินหรือทรัพยสินตาม  (๔)  จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสถาบันขาดความ 
เปนอิสระหรือความเปนกลาง 

มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไม เปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง 
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได
ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงสถาบันไดมาจากการใหหรือซ้ือดวยเงินรายไดของ
สถาบันเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบัน  ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

ดาราศาสตรแหงชาติ”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตง ต้ังจากผูมีความรู   ความเชี่ ยวชาญ 

และประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือวิทยาการอื่น 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง   จํานวนสามคน   ไดแก   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร   

และเทคโนโลย ี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินหกคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู  

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณเปนที่ประจักษในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือวิทยาการอื่น 

ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน  โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช

ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยไมนอยกวา

สองคน 
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ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ังเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน   

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

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

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถาบัน 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน 

กับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน  ไมวาโดยทางตรง  หรือทางออม  
เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผูแทนของสถาบัน 
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๕) 

ความใน   (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงต้ัง 
ตามขอผูกพัน  หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง 
คราวละสามป   

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง   หากยังมิไดมีการแตงต้ังประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ัง 
อีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
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มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ   

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

หยอนความสามารถ   
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 

กอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการ   
ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว  เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําปของสถาบัน 
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเร่ืองดังตอไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขต

อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว 
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 (ข) การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น

ของเจาหนาที่และลูกจาง 

 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การประเมินผลงาน   การถอดถอน   วินัย 

และการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ 

และลูกจาง  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

 (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของสถาบัน  รวมทั้ง 

การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 

 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

 (ช) การสรรหา  การแตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  

และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 

(๕) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๔)  (ง)  ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ถามีขอความจํากัดอํานาจ

ของผูอํานวยการในการทํานิติกรรมไวประการใด  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม   

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรง  หรือโดยออม

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ   

และใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ

ในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงใน 
การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํา
กับสถาบัน  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ
สถาบัน  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธาน
กรรมการ  กรรมการ  หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา  ๑๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๒ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูอํานวยการที่มี

อาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน  ถาไมมีรองผูอํานวยการ  ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการคนหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๒๓ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา  และตองเปน 
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับ 

การแตงต้ัง 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการ 

ของสถาบันตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได   

แตไมเกินสองวาระติดตอกัน   
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มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๓ 
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 
มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันให เปนไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงคของสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  
และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน   และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงาน 
ของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไป  ตอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความ เห็น เกี่ ยวกับการปรับป รุงกิจการและการดํ า เนินงานของสถาบัน 
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ   

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แตงต้ังรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 
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(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
มติของคณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน  
เพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน  เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
ของผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

 

 

มาตรา ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 

(๑) เจ าหนาที่ห รือลูกจ าง   ไดแก   ผู ซ่ึ งป ฏิบั ติงานโดยได รับเ งิน เ ดือนหรือคาจ า ง 

จากงบประมาณของสถาบัน 

(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซ่ึงสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 

(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๓ 

มาตรา ๓๑ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 

(๕) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจาง 

ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถาบัน 

(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจาง

หรือแตงต้ังตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๓๒ เจาหนาที่และลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ   

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๑ 

(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการ  ที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ  

พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง 

ของสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา  หรือนายจางของผูนั้นและมี

ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน

เปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ  หรือออกจากงาน 

ไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน  สําหรับการคํานวณบําเหน็จ

บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา

ดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ได รับอนุมั ติใหมาปฏิบั ติงานในสถาบัน   ให เจาหนาที่ของรัฐ   

ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือ

หนวยงานเดิมในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 

 

 

มาตรา ๓๔ การบัญชีของสถาบัน  ใหจัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๕ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี  ภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป   

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผล 
การสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ   

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ของสถาบัน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  หรือบุคคลอื่น  และเรียก
ใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของสถาบัน  เปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๓๖ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปงบประมาณ  รายงานนี้ 
ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา   

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการ 
ของสถาบัน  ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค   โครงการ   และแผนงานที่ได จัดทําไว   ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินผล 
การดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน  หนวยงาน   องคกร   
หรือคณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน   โดยมี 
การคัดเลือกหรือแตงต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดาน
ประสิทธิผล  ในดานประสิทธิภาพ  ในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื ่น   ตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมข้ึน   

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล   คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผล 
การดําเนินงานเปนคร้ังคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได   

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  และมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับสถาบัน  เพื่อการนี้  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดง 
ความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  
นโยบายของรัฐบาล  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ

ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดา

กิจการ   ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  ที่มีอยูในวันที่ 

พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ไปเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก   ใหคณะกรรมการดํ าเนินโครงการจัด ต้ังสถาบันวิจัย 

ดาราศาสตรแหงชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางกอน

จนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่

พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  เทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ใหผูอํานวยการโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้

ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง

ผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้

ใชบังคับ 

มาตรา ๔๒ การเปลี่ยนพนักงานหรือลูกจางของโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 

ใชบังคับ 

พนักงานหรือลูกจางของโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ   สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ซ่ึงประสงคจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง 

ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ตองผานการคัดเลือกและประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมขัด  หรือแยงกับ

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

การบรรจุหรือแตงต้ังพนักงานหรือลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  ในสถาบัน 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหเปนไปตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือน  ตามที่คณะกรรมการ

ตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  ซ่ึงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบัน 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้จะมีข้ึนดวย  และจะตองไดรับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  หรือสวัสดิการ 

และประโยชนตอบแทนอยางอื่น  ซ่ึงรวมกันแลวตองไมนอยกวาที่พนักงานหรือลูกจางผูนั้นไดรับอยูเดิม 

การเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไมถือเปน 

การออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจาง 

การบรรจุและแตงต้ังผูที่ผานการคัดเลือกและประเมินตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลในวันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๓๙ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของคณะกรรมการดําเนิน
โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในสวนที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม 
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่ เปนการสมควรสงเสริม 
การดําเนินการดานดาราศาสตรเกี่ยวกับการคนควาวิจัย  และพัฒนา  การสรางเครือขายการวิจัยและวิชาการ  
การสงเสริม  สนับสนุน  และประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ  สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   
และภาคเอกชน  ตลอดจนการใหบริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี  ใหเปนไปดวยความคลองตัว  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  สมควรจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชน 
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อดําเนินการดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


