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ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรจัด ตั้ง สถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ ขึ้น เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้ว ย
องค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้ง แต่วัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

“วิชาชีพ” หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานของบุคคลซึ่งต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญและความชํานาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ
“คุณวุฒิวิชาชีพ” หมายความว่า การรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคล
ในการทํางานตามมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้
“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกําหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
“สมรรถนะ” หมายความว่า การใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)”
เรียกโดยย่อว่า “สคช.”
มาตรา ๖ ให้สถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุง เทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และอาจตั้งสํานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
(๓) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(๔) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
(๕) ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม
สถานประกอบการ หน่ว ยงานของรัฐ และองค์ กรเอกชนในการเผยแพร่ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิวิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อ ตั้ง สิท ธิ หรือ ทํา นิติ กรรมทุก ประเภทผูก พัน ทรั พ ย์ สิน ตลอดจนทํา นิติ กรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) มอบให้องค์กรหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยู่ภายในอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๗) ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
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หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงิน อุด หนุน จากภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น หรือ องค์ กรอื่น รวมทั้ง จาก
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้
ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ข องสถาบัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่า “คณะกรรมการบริหารสถาบัน คุณ วุฒิ
วิชาชีพ” ประกอบด้วย
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(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ทางด้านการบริหาร ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่งซึ่งเป็นผู้แทนของส่วนราชการ จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๓) กรรมการโดยตําแหน่งซึ่งเป็นผู้แทนของภาคเอกชน จํานวนสามคน ได้แก่ ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เ ป็น ที่ ประจัก ษ์ ในด้ านอุต สาหกรรม ด้ านธุร กิ จบริ การด้า นการค้ า และการลงทุ น
ด้านการบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และด้ า นการเพิ่ ม ผลผลิ ต ซึ่ ง ต้ อ งมิ ใ ช่ ข้ า ราชการหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ตํ า แหน่ ง
หรือเงินเดือนประจํา
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทน
ผู้ ที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระตามมาตรา ๑๗ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับ ผิด ชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้า ที่
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่เป็น ผู้มีส่ว นได้เสีย ในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็น การแข่งขัน กับ
กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ความใน (๑) มิ ให้ใช้ บังคั บแก่ กรรมการชาวต่ างประเทศซึ่ง สถาบัน จํา เป็น ต้องแต่งตั้ ง ตาม
ข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนิน งานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐมนตรี ให้ ออก เพราะบกพร่ องต่ อหน้ าที่ มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ย หรื อหย่ อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้ทําการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
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จะไม่แ ต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่ง
ที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้ค ณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการทั้ง หมดเท่าที่มีอ ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิต ามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศ
(๒) กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน
(๓) กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะ และประเภทของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนที่เป็นผู้จัดทํามาตรฐานอาชีพหรือที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(๔) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(๕) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
(๖) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปีของสถาบัน
(๗) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๘) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญ หาหรืออุปสรรคอัน เกิด จากการบริหารจัด การ
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการ
ประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๙) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนีย ม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๑๐) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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(๑๑) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนออกระเบีย บ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ค) การคั ด เลื อ ก การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การประเมิ น ผลงาน การถอดถอนวิ นั ย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๑๒) ให้ ความเห็น ชอบรายงานประจํา ปีแ ละเสนอต่อ รั ฐมนตรี เพื่ อ ปฏิ บัติ ก ารให้เ ป็น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๑๓) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ น สู ญ ตาม (๑๑) (ง) ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่ว นได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ที่
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ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุม
เรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อ การดํ าเนิ น งานของสถาบั น เป็ น ที่ป รึ กษาคณะกรรมการ และมีอํ า นาจแต่ ง ตั้ง คณะอนุก รรมการ
คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางาน จะต้อง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน
หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลํ า ดั บ ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ถ้ า ไม่ มี ร องผู้ อํ า นวยการ ให้ คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง กรรมการคนหนึ่ ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
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(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผู้ อํ า นวยการมี ว าระอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสี่ ปี และอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อี ก ได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีค วามประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของสถาบั น ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กํ า หนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเป็น ผู้บัง คับบั ญชาเจ้ าหน้ าที่แ ละลู กจ้า งทุก ตํา แหน่ ง เว้น แต่ผู้ ดํารงตํ าแหน่งผู้ ต รวจสอบภายใน
ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ต่อคณะกรรมการเพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
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(๑) แต่ งตั้ งรองผู้อํ านวยการหรือ ผู้ช่ ว ยผู้อํ านวยการโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบีย บเกี่ย วกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย มติข อง
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให้ ผู้ อํ า นวยการเป็ น ผู้ แ ทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็น ไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น
ของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
การประสานการปฏิบัติการ
มาตรา ๓๐ เพื่ อประโยชน์ ในการส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ระบบคุณ วุฒิ วิช าชี พ ของประเทศ
อย่างบูร ณาการและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้ค ณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ประสานการปฏิบัติการกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการ
และปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพในทิศทางที่สอดคล้องกัน
การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
จัด ทําบัน ทึกข้อตกลงฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับระหว่างสถาบัน กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อกําหนดวิธีการ เงื่อนไข การใช้อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนั้น ได้ต ามที่เห็น สมควรรวมทั้งการมอบอํานาจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
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มหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้สถาบันดําเนินการใด ๆ แทนด้วย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การนั้นและตามความเหมาะสม
มาตรา ๓๑ ในการดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานอาชี พ ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ค ณะกรรมการหรือสถาบันประสานและตกลงร่ว มกับกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่เกี่ย วกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ด้านมาตรฐานอาชีพเป็นไปใน
แนวทางที่สอดคล้องกัน
หมวด ๕
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๕) ไม่เ ป็น ข้า ราชการ พนัก งาน หรือลู กจ้ างของส่ ว นราชการ พนัก งานหรื อลู กจ้ างของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
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ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันจําเป็นต้องจ้าง
หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ หารงานของสถาบัน รั ฐ มนตรี อ าจขอให้ ข้ าราชการ
พนั กงาน เจ้ าหน้า ที่ หรื อ ผู้ป ฏิบั ติ ง านอื่ น ในกระทรวง ทบวง กรม องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สถาบันเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลง
ที่ทําไว้ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติง านเป็น เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบั น
เป็น การชั่ว คราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถื อว่าเป็น การได้รับ อนุญาตให้ออกจากราชการหรือ ออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชน์ต อบแทนอื่น ทํานองเดีย วกันเสมื อนอยู่ป ฏิบัติราชการหรือปฏิบั ติง านเต็มเวลา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิท ธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงิน เดือนในส่วนราชการหรือหน่ว ยงานเดิ ม
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
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หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๖ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ให้ ส ถาบั น จั ด ทํ า งบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ทํ า การส่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรั พ ย์สิ น ของสถาบัน โดยให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เป็ น ข้ อ วิเ คราะห์ว่ า การใช้ จ่ ายดั งกล่ าวเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ
เพื่ อ การนี้ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นการ
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
มาตรา ๓๘ ให้สถาบันทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้น ปีงบประมาณ รายงานนี้ให้
กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่ว งมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญ ชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบัน ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการ และแผนงานที่ได้จัด ทําไว้ ให้สถาบัน จัด ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
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การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ จั ด ทํ า โดยสถาบั น หน่ ว ยงาน องค์ ก ร
หรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
ให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการด้วย
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ให้รั ฐมนตรีมี อํา นาจหน้า ที่กํ ากั บดู แ ลการดํา เนิ น กิ จการของสถาบัน ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบันชี้แจง แสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สถาบันได้
หมวด ๘
ประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง
มาตรา ๔๑ สถาบั น มี อํ า นาจให้ ป ระกาศนี ย บั ต รคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ แก่ บุ ค คลในสาขาวิ ช าที่
คณะกรรมการกําหนด
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้มีคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาใดและชั้นใดให้กําหนด
เป็นข้อบังคับของสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา ๔๒ สถาบันมีอํานาจให้หนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพที่คณะกรรมการกําหนด
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแก่องค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ให้กําหนดเป็นข้อบังคับของสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓ สถาบันอาจกําหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงาน
ในสถาบันได้ โดยทําเป็นข้อกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่ มแรก ให้มีค ณะกรรมการคัด เลือ กคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง
จํานวนห้าคน ประกอบด้วยผู้แ ทนกระทรวงแรงงาน ผู้แ ทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
เพื่ อ ทํ าหน้ า ที่ คัด เลื อ กคณะกรรมการสรรหา จํ านวนเจ็ด คน ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ จ ะต้ องมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสี่คน และเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสรรหา
ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สรรหาต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิชุด แรกของคณะกรรมการบริหารสถาบัน คุณ วุฒิวิชาชีพ
และเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ภายในกํ า หนดเวลาสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทํ า หน้ า ที่
ผู้อํานวยการเป็นการชั่วคราว และให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยธุรการของสถาบัน
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ และดําเนินการในทางธุรการต่าง ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการคัดเลือก
และสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจะได้แต่งตั้งผู้อํานวยการขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๔๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีร ะเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด ข้อบังคับหรือการกําหนด
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี การเพื่อ ปฏิบั ติการตามพระราชกฤษฎีก านี้ ให้ นําระเบี ย บ ประกาศ ข้อกํ าหนด
ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะได้มีการออก
ระเบีย บ ประกาศ ข้อ กําหนด ข้ อบังคับ หรือการกํา หนดหลั กเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติก ารตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือการพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องมีกําลังคนที่มีสมรรถนะ สามารถสนับสนุนการยกระดับ
การผลิ ต และบริ ก ารที่ ใ ช้อ งค์ค วามรู้ และการพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ โดยสมรรถนะแรงงานนั้ นต้ อ งวั ด ได้
อย่างมีมาตรฐาน เป็นระบบ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากําลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะ
ตรงความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น อันนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมควรจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ขึ้ น เป็ น องค์ ก ารมหาชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
องค์ก ารมหาชน เพื่อให้ก ารดําเนิ นการดัง กล่าวเป็น ไปด้วยความคล่อ งตัว รวดเร็ว และมีป ระสิท ธิภาพ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

