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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งสถาบั น เทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น เทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
(๒) ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี และการจัดการ
กากกัมมันตรังสี
(๓) ให้ บริ การทางวิ ชาการ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(๔) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
(๕) ดํ าเนิ น งานด้ านความปลอดภั ย ความมั่ น คงปลอดภั ย และการพิ ทั ก ษ์ ค วามปลอดภั ย
ทางนิวเคลียร์และรังสี”
มาตรา ๕ ให้เพิ่ มความต่อไปนี้เป็น (๘/๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“(๘/๑) ออกวุฒิบัตร ใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมและรับรองบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการสถาบั น เทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์
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(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ เกิ น ห้ า คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีนิวเคลียร์
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทน
ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินงาน
ของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และกํากับให้เป็นไปตามนโยบาย
(๒) กําหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนอื่นของสถาบัน
(๓) อนุมัติงบประมาณประจําปี งบการเงิน และแผนการลงทุน
(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
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(ค) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๓)
(ง) การกํ าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิ บั ติ งานของกรรมการ ผู้ อํ านวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ยและการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ าแหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์ และการอุ ท ธรณ์ การลงโทษของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของสถาบั น ตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๓) รวมทั้ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไข
ในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
(ซ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) การกํ า หนดขอบเขตเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ญ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันและเครื่องหมายสถาบัน
(๕) เสนอรายงานประจําปีต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๗
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๑๙/๑ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“มาตรา ๑๙/๑ ในการควบคุ ม ดู แ ลการดํ าเนิ นงานของสถาบั น ให้ คณะกรรมการพิ จารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
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ในเชิ งภารกิ จ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมี อํ านาจแต่ งตั้ งผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่งมี ค วามเชี่ ยวชาญเป็ น ที่ ป รึกษา
คณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๙ (๔) (ซ) และคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ ก รรมการ จะต้ อ งไม่ เป็ น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ กระทํ ากับสถาบันหรือในกิจการที่ เป็ นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ทั้ งนี้
ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เว้ นแต่ ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ ประธานอนุ กรรมการ และอนุ กรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
ตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นําความในมาตรา ๒๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
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การสรรหาผู้อํานวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“มาตรา ๒๓/๑ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วัน ที่ มี เหตุ ต้ อ งแต่ งตั้ งผู้ อํ านวยการ และหากมี เหตุ ผ ลจํ าเป็ น ให้ ค ณะกรรมการขยายระยะเวลาได้ อี ก
ไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของสถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน สามารถทํางานให้แก่สถาบัน
ได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ห้ าปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่าเป็ น การพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ภายใต้ บั งคั บ มาตรา ๓๕ วรรคสองและวรรคสาม ให้ ผู้ อํ านวยการมี ห น้ า ที่
บริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันทุกตําแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การดําเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
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(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงานการเงิน
และการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน”
มาตรา ๑๔ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๒๘/๑ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“มาตรา ๒๘/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อํานวยการด้วย แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่
ของสถาบัน สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๗ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๓๓/๑ แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
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“มาตรา ๓๓/๑ สถาบันอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญาได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ให้ รัฐมนตรีมี อํ านาจหน้ าที่ กํ ากั บ ดู แ ลการดํ าเนิ น กิ จ การของสถาบั น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับสถาบั น เพื่ อการนี้ ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้
สถาบั น ชี้ แ จง แสดงความคิ ด เห็ น ทํ า รายงาน หรื อ ยั บ ยั้ งการกระทํ าของสถาบั น ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
วั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดตั้ งสถาบั น ยุ ทธศาสตร์ ชาติ นโยบายของรั ฐบาล มติ ของคณะรั ฐมนตรี หรื อ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได้”
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ งสถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชกฤษฎี ก านี้ โดยให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการโดยตํ าแหน่ ง และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
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ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ กํ า หนดไว้ ในพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๙
การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๒ บรรดาระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรือคํ าสั่ งใดที่ อ้ างถึ งคณะกรรมการบริ หาร
สถาบั นเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่ งชาติ ตามพระราชกฤษฎี กาจัด ตั้งสถาบั น เทคโนโลยี นิ วเคลียร์แ ห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการ
สถาบั น เทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่ งชาติตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสถาบัน เทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๓ บรรดาระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ประกาศ หรือ คําสั่ งที่ อ อกตามพระราชกฤษฎี ก า
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับภารกิจที่ได้ดําเนินการอยู่แล้วเกี่ยวกับ
การจัด การกากกั ม มั น ตรังสี การดํ าเนิ น งานด้านความปลอดภั ยทางนิ วเคลี ยร์แ ละรังสี และอํานาจหน้ าที่
ในการออกวุฒิบัตร ใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมและรับรองบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
รวมทั้ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ต่ าง ๆ ในพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น เทคโนโลยี นิ วเคลี ย ร์ แ ห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและ
การปฏิบัติภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

