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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรจั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศขึ้ น เป น องค ก ารมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี
ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เทคโนโลยีปองกันประเทศ” หมายความวา วิทยาการในการนําองคความรูดานวิทยาศาสตร
ที่มีอยูหลากหลายแขนงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการปองกันประเทศและดานการทหารอื่น ๆ
รวมถึงการประยุกตใชประโยชนแกประเทศเปนสวนรวม
“โครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ” หมายความวา โครงการที่สภากลาโหมกําหนดและ
อนุมัติใหมีแผนแมบทในการดําเนินโครงการ และมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางตนแบบยุทโธปกรณ
โดยวิธีการวิจัยและพัฒนา
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สถาบัน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ให จัด ตั้ งองคก ารมหาชนขึ้น เรี ยกว า “สถาบั น เทคโนโลยี ป องกั น ประเทศ
(องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สทป.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Defence Technology
Institute (Public Organization)” เรียกโดยยอวา “DTI”
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ศึ กษา ค น คว า วิ จั ย และพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ ด านยุ ทโธปกรณ เทคโนโลยี
ปองกันประเทศ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
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(๒) เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชใน
การกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(๓) ประสานความร ว มมื อ ด า นเทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศกั บ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๔) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฝ ก อบรม การค น คว า วิ จั ย และการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(๕) เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศดานเทคโนโลยีปองกัน ประเทศ
และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ
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 หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(๖) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตาง ๆ
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
การเขารวมทุนตาม (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๓๙
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(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๓) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสถาบันขาดความเปนอิสระ
หรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได
ของสถาบันในจํานวนที่เห็นวาสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสถาบันไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของสถาบัน
เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใชจายของสถาบัน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณสูงทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ หรือดานอื่น
ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม เสนาธิการทหาร
เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการทหารอากาศ
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(๓) กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ านวนไม เกิ น สี่ คน ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แ ต งตั้ งจากผู มี ความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปน ประโยชนตอกิจการของสถาบัน โดยในจํานวนนี้
ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํารวมอยูดวย
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดํารงตําแหนงแทนผูซึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ
ตามมาตรา ๑๗ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับสถาบัน
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแต
เปน ผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปน ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ ทนของสถาบัน ใน
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
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ความใน (๑) มิใ หใชบังคับ แกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบัน จําเปน ตองแตงตั้งตาม
ขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน หรือมีคุณ สมบัติดีเด น เหมาะสมกับกิจ การของ
สถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่ อครบกํา หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยัง มิไ ดมี การแตง ตั้ง ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๖ 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 ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง
กอนวาระหรือ ในกรณีที่คณะรัฐ มนตรีแ ตง ตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิเพิ่ ม ขึ้น ในระหว างที่กรรมการ
ซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือ เปน กรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น อยู ใ นตํ า แหน ง เท า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู ข องประธานกรรมการหรื อ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดว ยกรรมการทั้ ง หมดเทา ที่ มีอ ยูจ นกวา จะมี การแตง ตั้ งประธานกรรมการหรื อกรรมการ
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ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการที่เหลือ
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบงสวนงานของสถาบัน และขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และ
ลูกจาง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน ของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(ซ) หลักเกณฑและวิธีการในการใหทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ
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(๕) ใหความเห็น ชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน
และคาบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๖) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐ มนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปน ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๔) (ง) ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมี กรรมการมาประชุม ไมน อยกว ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ และ
ใหที่ประชุม พิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้น สมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีม ติ
ในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
หรือ ในกิจการที่เปนการแขงขัน กับกิจการของสถาบัน หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๒๒ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ ไม มีผูอํ านวยการหรือ ผูอํา นวยการไม อาจปฏิ บัติห นา ที่ได ใหร องผู อํา นวยการ
ที่มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๒๓ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลาและตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ
มาตรา ๒๖ 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
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และเปน ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวน แตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจํา ปเ กี่ ยวกับ ผลการดํ าเนิ น งานด านต าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้ ง
รายงานการเงิน และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมปี ระสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ให ค ณะกรรมการเป น ผู กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น
ของผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
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(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือ ผูเชี่ยวชาญ ไดแ ก ผูซึ่งสถาบัน จางใหปฏิบั ติหนาที่เปน ที่ปรึกษาหรื อ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถาบัน
(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจาง
หรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่และลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(๕) ถูกไลอ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ดวิ นัย ตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีการที่ คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐ วิสาหกิจ
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องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน
เปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้นและมีขอตกลงที่ทําไว
ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน
เปน การชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน การไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ในระดับตําแหนงที่ไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใช
จายเงิน และทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแ สดงความคิดเห็นเปน ขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี
เสนอตอคณะกรรมการ
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เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบัน
สอบถามผูอํ านวยการ ผู ตรวจสอบภายใน เจา หนา ที่แ ละลู กจ าง หรือบุ คคลอื่น และเรี ยกใหส ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๖ ใหสถาบัน ทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๗ เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒนาและปรั บปรุ ง ระบบการปฏิบั ติ ง านของสถาบั น
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการ
ของสถาบัน ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือ
คณะบุคคลที่เปน กลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือก
หรือแตงตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล
ในด านประสิท ธิภ าพ และในด านการพัฒ นาองค กร และในรายละเอีย ดอื่ น ตามที่ คณะกรรมการ
จะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ใหรัฐ มนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปน ไป
ตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติของ
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คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สถาบันได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใ ช บังคับ ใหรัฐ มนตรีเสนอคณะรัฐ มนตรีดําเนิน การ
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของโครงการวิจัยและพัฒนาของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙)
ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ไปเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่ม แรก ใหคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงกลาโหม เปน ประธานกรรมการ ผู แทนกระทรวงวิ ทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูอํานวยการ
สํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม ผูแทนกรมพระธรรมนูญ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
จํานวนสามคน เปนกรรมการ และใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามมาตรา ๔๑ เปนกรรมการและ
เลขานุการ ปฏิ บัติหน าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ
มาตรา ๔๑ ในระหวางที่ยังไมมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหปลัดกระทรวงกลาโหม
แตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการเปนการชั่วคราว
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓๘ ก

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๒ ภายใตบังคับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการ
ในสัง กัด กระทรวงกลาโหมเฉพาะในส วนที่เ กี่ย วข องกับ โครงการวิจั ยและพัฒ นาตามแผนแม บ ท
การวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
และปฏิ บั ติห น า ที่ ใ นสถาบั น ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ โดยให ถื อ ว าการปฏิ บั ติห น า ที่ ดั งกล า วเป น
การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๔๓ ข า ราชการและลู ก จ า งของส ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหมเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยและพัฒนาตามแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน ที่พระราชกฤษฎีกานี้ใ ชบังคับที่สมัครใจ
เปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
และตองผานการคัดเลือกและประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุแ ละแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกและการประเมิน ตามวรรคหนึ่ง ใหมีผ ลในวัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๔ ให ผู ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น เจ า หน า ที่ แ ละลู ก จ า งตามมาตรา ๔๓
ไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจาง ตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา
ที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไดรับอยูเดิม
การเปลี่ย นจากขาราชการไปเป น เจา หนา ที่ของสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีก านี้ ให ถือว า
เปนการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือ
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน ใหถือวาเปนการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
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มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของกระทรวงกลาโหม
ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานตามขอบวัตถุประสงคห รืออํานาจหน าที่ที่จะเปน ของสถาบัน ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศสวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินกิจการของรัฐทางดาน
การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ตองกระทําโดยใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งตองพัฒนาองคความรูและบุคลากร
ใหมีความทันสมัยและเชี่ยวชาญเปนพิเศษ แตยังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่โ ดยตรง ดังนั้น เพื่อใหกิจการ
ของรัฐดา นนี้เปนไปดว ยความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพ สมควรจัด ตั้งสถาบัน เทคโนโลยี
ปองกันประเทศขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

