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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน” หมายความวา เครื่องเรงอนุภาคที่มีประจุไฟฟาดวยแรงไฟฟา
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 รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั ก ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)”
เรียกโดยยอวา “สซ.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Synchrotron Light Research Institute
(Public Organization)” เรียกโดยยอวา “ SLRI”
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดนครราชสีมาหรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใชประโยชนจากแสงซินโครตรอน
(๒) ใหบริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
(๓) สงเสริมการถายทอดและการเรียนรูเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน
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มาตรา ๘ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๗ ให ส ถาบั น มี อํ า นาจและหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๓) ทํา ความตกลงและร วมมื อกั บ องค การหรื อหน วยงานอื่ น ทั้ ง ภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(๘) ดําเนิน การอื่น ใดที่จําเปนหรือตอเนื่องใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 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) เงิ น อุ ดหนุน จากภาคเอกชน หรื อองค กรอื่ น รวมทั้ งจากตา งประเทศหรือ องคก าร
ระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน
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การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๔) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสถาบันขาดความเปนอิสระ
หรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ให อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง สถาบั น ได ม าจากการให ห รื อ ซื้ อ ด ว ยเงิ น รายได ข อง
สถาบันเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบัน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการบริห ารสถาบั น วิ จั ย
แสงซินโครตรอน” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี หรือวิทยาการอื่น
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ า นวนสองคน ได แ ก ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ หรือวิทยาการอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน ซึ่งในจํานวนนี้
ตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
รวมอยูดวย
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ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุ ณสมบั ติและไม มีลั กษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง
กับสถาบัน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพัน
หรือมีคณ
ุ สมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบั น จะต อ งไม เ ป น ผู มี ส ว นได เ สี ย
ในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม เว น แตเ ปน ผูซึ่ง คณะกรรมการมอบหมายใหเป น ประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ในนิติบุคคลซึ่งสถาบันเขารวมทุน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒมิ ีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่ อครบกํา หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยัง มิไ ดมี การแตง ตั้ง ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
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ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ความประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
หรือในกรณีที่คณะรัฐ มนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือ เปน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบด ว ยกรรมการทั้ ง หมดที่ มี อ ยู จ นกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง ประธานกรรมการหรื อ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ
ที่เหลือเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้
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(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตหนาที่
ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่
และลูกจาง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๕) เสนอรายงานประจํ า ป แ ละความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
ระเบีย บเกี่ย วกั บการจํ า หนา ยทรัพ ย สิน จากบั ญ ชี เป น สู ญตาม (๔) (ง) ต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๐ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ
ให ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาวา กรรมการผูนั้ น สมควรจะอยูใ นที่ป ระชุ ม และมีม ติ ใ นการประชุ ม เรื่ องนั้ น
ไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํา นาจแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิเ ปน ที่ป รึกษาของคณะกรรมการ
และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
มาตรา ๒๕ ผูอํ านวยการมี วาระอยูใ นตํ าแหน งคราวละสี่ป และอาจไดรั บแตง ตั้ง อีก ได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหอ อก เพราะบกพร องต อหนา ที่ มี ความประพฤติเ สื่ อมเสีย หรื อ
หยอนความสามารถ
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(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ
มาตรา ๒๗ ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของสถาบัน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเปน ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูก จางทุกตําแหนง เว น แตผูดํารงตําแหน งผูตรวจสอบภายใน
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนแผนการลงทุน แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการดํ า เนิ น งานของสถาบั น
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิ จการที่ เกี่ย วกั บบุค คลภายนอก ใหผู อํา นวยการเป น ผู แ ทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า ง ได แ ก ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยได รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งจาก
งบประมาณของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู เชี่ยวชาญ ไดแ ก ผูซึ่งสถาบัน จางให ปฏิบัติหนาที่เป น ที่ปรึกษาหรื อ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐ วิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถาบัน
(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๘) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงตั้ง
ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
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(๕) ถูกไลอ อกหรือ ปลดออก เพราะผิด วินั ยตามหลักเกณฑแ ละวิ ธีก ารที่ คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานของสถาบัน รัฐ มนตรีอาจขอใหขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปน เจาหนาที่หรือลูกจาง
ในสถาบันเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลง
ที่ทําไวในการอนุมัติ
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่งไดรับอนุมัติ ใหมาปฏิบัติงาน
เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสถาบัน ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิ บัติ งานใด ๆ และให นับ ระยะเวลาระหวา งที่ มาปฏิ บัติ งานในสถาบั น สํ าหรับ การคํ านวณ
บํ า เหน็ จ บํ า นาญหรื อ ประโยชน ต อบแทนอย า งอื่ น ทํ า นองเดี ย วกั น เสมื อ นอยู ป ฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ในระดับตําแหนงที่ไมต่ํากวาระดับตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๕ การบั ญ ชีข องสถาบั น ให จั ด ทํ าตามหลัก สากลตามแบบและหลัก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ผูป ฏิบั ติ งานของสถาบัน ทํา หน า ที่เ ปน ผูต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
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ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจา ยเงิน
และทรัพยสิ นของสถาบั น โดยให แสดงความคิดเห็ นเปนขอวิเคราะหวาการใช จายดั งกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคลอื่น และเรียกให
สงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๗ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ
สถาบัน ในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งคําชี้แ จงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนใ นการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันให เป นไปตามวั ตถุ ประสงค โครงการ และแผนงานที่ ได จัดทํ าไว ใหสถาบั นจัดให มี การ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคล
ที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล
ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได
กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย และให ส อดคล องกั บวั ต ถุ ประสงค ของการจั ดตั้ ง สถาบั น นโยบายของรั ฐ บาลและ
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มติ คณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ยวของกั บสถาบั น เพื่ อการนี้ ให รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งให สถาบัน ชี้ แ จงแสดง
ความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดําเนินการของสถาบันได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ เมื่ อ พระราชกฤษฎี ก านี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ให รั ฐ มนตรี เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอน
บรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ม แรก ใหคณะกรรมการบริหารศู น ยปฏิบัติการวิจั ยเครื่องกําเนิ ด
แสงซิ น โครตรอนแห งชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ซึ่ งดํ ารงตํ า แหน งอยู ใ นวั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางกอนจนกวา
จะมีการแตง ตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต องไม เกิน หนึ่งรอ ยยี่สิบ วัน นับ แตวัน ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน
จนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๓ การเปลี่ ย นพนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เครื่ อ งกํ า เนิ ด
แสงซินโครตรอนแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สถาบัน วิจัยแสงซิน โครตรอนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหดําเนิน การใหแ ลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
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พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เครื่ อ งกํ า เนิ ด แสงซิ น โครตรอนแห ง ชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งประสงคจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๑ กําหนด
การบรรจุหรือแตงตั้งพนักงานหรือลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด ๆ ในสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเปนไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๑ กําหนด ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้จะมีขึ้น ดวย และจะตองไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวาที่พนักงานหรือลูกจางผูนั้นไดรับอยูเดิม
การเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ไมถือเปนการออก
จากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจาง
การบรรจุ แ ละแตง ตั้ งผู ที่ ผา นการคัด เลือ กและประเมิ น ผลตามวรรคหนึ่ ง ให มี ผ ลในวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของศูนยปฏิบัติการวิจัย
เครื่องกําเนิดแสงซิน โครตรอนแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปน ของสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การผลิตแสงซินโครตรอนและ
แสงซิน โครตรอนเปนประโยชนยิ่งตองานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญ
เพื่อรองรับการวิจัยที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง และไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิจัย
เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ข องประเทศไทยในส ว นนี้ ใ ห ทั ด เที ย มอารยประเทศ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การ
ตามวัต ถุประสงคดัง กลาวเปน ไปอยางอิสระ คลอ งตัว และมี ประสิท ธิภ าพ สมควรจัด ตั้งสถาบัน วิจั ย
แสงซินโครตรอนขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

