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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชนตาม
กฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เทคโนโลยีนิวเคลียร” หมายความวา วิทยาการในการนําความรูดานนิวเคลียรไปใชประโยชน
แกมนุษยชาติ
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“วิจัย” หมายความวา ศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง วิเคราะห และพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสถาบัน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบัน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่

มาตรา ๕ ให จั ด ตั้ ง องค ก ารมหาชนขึ้น เรี ย กว า “สถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แ ห ง ชาติ
(องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สทน.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Thailand Institute of
Nuclear Technology (Public Organization)” เรียกโดยยอวา “TINT”
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร และการประยุกตใช
(๒) ใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร และผลิตผลิตภัณฑไอโซโทปรังสี
(๓) ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และถ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด า น
วิทยาศาสตรนิวเคลียร ตลอดจนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียร
(๔) วิจัยการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนดานความ
ปลอดภัยนิวเคลียร การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม และการปองกันอันตรายจากรังสี
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ
ดังตอไปนี้ดวย
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(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๗) ใหกูยืมเงินเพื่อเปนทุนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบันโดยมีหลักประกัน
ดวยบุคคลหรือทรัพย
(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปน หรือตอเนื่องใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๕) หรือการกูยืมเงินตาม (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุน และทรัพยสินในการดําเนินการของสถาบัน ประกอบดวย
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๐
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๔) เงิน อุ ดหนุ น จากภาคเอกชน หรือองคก รอื่น รวมทั้ งจากตา งประเทศหรื อองคการ
ระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอทุ ิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน
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มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสถาบันไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของสถาบัน
เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบันใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ านวนห า คน ได แ ก ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน สี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ เปนที่ประจักษในด านวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนบุคคลซึ่งมิใช
ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
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(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง
กับสถาบัน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงตั้งตามขอ
ผูกพัน หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพ
เปน การแขงขัน กับกิจการของสถาบัน หรือเปน ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการในนิติบุคคลซึ่งสถาบันเขารวมทุน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่ อครบกํา หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยัง มิไ ดมี การแตง ตั้ง ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(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 หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง
กอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแ ตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้นในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งแตง ตั้ง ไว แ ล วยั งมี วาระอยู ใ นตํา แหน ง ใหผู ได รับ แต งตั้ งแทนตํา แหนง ที่ว างหรื อ
เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ
ให คณะกรรมการประกอบด วยกรรมการทั้ง หมดที่มี อ ยูจ นกว า จะมี การแต งตั้ ง ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหกรรมการที่เหลือเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กํ า หนดแผนหลั ก และมาตรการเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
นิวเคลียร
(๒) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๓) ใหความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขต
หนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
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(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่
และลูกจาง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่ และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการมอบหมายให
ผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๕) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๔) (ง) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๐ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ
ใหที่ประชุม พิจารณาวากรรมการผูนั้น สมควรจะอยูใ นที่ประชุมและมีมติใ นการประชุมเรื่องนั้น ได
หรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และ
มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับ เบี้ยประชุ ม
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
มาตรา ๒๕ ผูอํ านวยการมี วาระอยู ใ นตํา แหนง คราวละสี่ ป และอาจไดรั บแตง ตั้ง อีก ได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู โดยไมนับรวมผูอํานวยการ
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
และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตาม
มาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบันรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนแผนการลงทุน แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ให มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิ จการที่เ กี่ย วกับ บุคคลภายนอก ใหผูอํ านวยการเปน ผู แ ทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปน ผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแ ก ผูซึ่งสถาบัน จางใหปฏิบัติหนาที่เปน ที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
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(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงตั้ง
ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานในสถาบัน เปน การชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่งไดรับอนุมัติให
มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสถาบัน ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจาก
งานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน สําหรับการคํานวณ
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บําเหน็จ บํานาญหรือผลประโยชนต อบแทนอยางอื่น ทํ านองเดี ยวกัน เสมือนอยูป ฏิบัติราชการหรื อ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิมในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวา
ระดับตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไว
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๕ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ผูป ฏิบั ติ งานของสถาบัน ทํา หน า ที่เ ปน ผูต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหสถาบัน จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดินเปนผูสอบบัญชีและประเมิน ผลการใช
จายเงิน และทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแ สดงความคิดเห็นเปน ขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใดแลวทําบันทึกรายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
สถาบัน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๗ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ
สถาบัน ในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งคําชี้แ จงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
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มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริม ประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนิน งาน
ของสถาบัน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไวใหสถาบัน จัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการประเมินผลกิจการของสถาบัน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน จะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล
ในดานประสิทธิภาพ และในดานพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะได
กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ใหรัฐ มนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐ มนตรีที่เกี่ยวของกับสถาบัน เพื่อการนี้ใ หรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบัน ชี้แ จงแสดงความ
คิด เห็น ทํา รายงานหรื อ ยั บยั้ ง การกระทํ า ของสถาบั น ที่ขั ด ต อวั ต ถุ ประสงค ข องการจัด ตั้ ง สถาบั น
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดําเนินการของสถาบันได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชนจาก
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พลังงานนิวเคลียรที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
คาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู ไปเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ใหมีคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ผูแ ทนกระทรวงพลังงาน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนกรรมการ
และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติเปนการชั่วคราวไปจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ให ข า ราชการและลู ก จ า งของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสัน ติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีนิวเคลียรและการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และปฏิบัติหนาที่ในสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มาตรา ๔๓ ขาราชการและลูกจางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรแ ละการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียร ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่
หรื อ ลู ก จ า งของสถาบั น ให ใ ช สิ ท ธิ แ จ ง ความจํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด ภายในสามสิบวัน นับ แตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
และตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว ตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
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การบรรจุ แ ละแตง ตั้ งผู ที่ ผา นการคัด เลือ กและประเมิ น ผลตามวรรคหนึ่ ง ให มี ผ ลในวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ให ผูที่ ได รับ การบรรจุแ ละแต งตั้ งเปน เจ าหนา ที่แ ละลูก จา งตามมาตรา ๔๓
ไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจาง ตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๑ กําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเคย
ไดรับจากสวนราชการ
การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสถาบัน ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน ใหถือวาเปนการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุ บ ตํ าแหน งหรื อ เลิ ก จ างโดยไม มี ค วามผิ ด และให ไ ดรั บ บํ าเหน็ จตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและ
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรือ
อํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใ ชอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนิน กิจ การของรั ฐ
ทางดานการศึกษา วิจัย พัฒนา การปฏิบัติการและบริการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร
จะตองกระทําโดยใชค วามรูและเทคโนโลยีร ะดับสูงเพื่อใหการบริก ารดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการประยุกตใช รวมทั้งการใหบริการ ตลอดจนการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีนิ ว เคลีย ร และเพื่ อที่จ ะใหสถาบัน ที่ จัด ตั้งขึ้น มีก ารบริ หารและการจัด การที่มีค วามอิสระ
คลองตัว และมีประสิทธิภ าพ สมควรจัด ตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย รแหงชาติขึ้นเปน องคก ารมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

