พระราชบัญญัติ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒
----------------

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประ เทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้นึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทค โนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป*
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
“วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” หมายความวา ศึกษาหรือคนควาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาผลของการศึกษาหรือการคนควา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในทาง
ปฏิบตั ิอยางเหมาะสมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๖ ตอนที่ ๔๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒

๑

มาตรา ๕ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลัง งาน
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๖ ใหจัดตั้ง สถาบันขึ้นเรียกวา “สถาบันวิจัยวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย” และใหสถาบันเปนนิติบคุ คล มีวัตถุประสงคดงั ตอไปนี้
(๑) ริเริ่ม จัดดําเนินการวิจัย และใหบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเ พื่อการ
พัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคม ใหแกหนวยงานของรัฐและวิสาหกิจเอกชน
(๒) วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะ
สมกับภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชน
(๓) สนับสนุนการเพิ่ม ผลผลิตตามนโยบายของรัฐ บาล โดยเผยแพรผลของการวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหนําไปใชใหเกิดประโยชนแกประเทศในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม
(๔) ฝกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๕) ใหบริการในการทดสอบ ตรวจวัด และบริการอื่นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรา ๗ สถาบันมีอํานาจหนาที่กระทําการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุป ระสงคตามที่
ระบุไวในมาตรา ๖ และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซื้อ สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาชื้อ แลกเปลี่ยนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิตางๆ และจําหนายสังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพยทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
ในกรณีการจําหนายอสังหาริมทรัพย ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอ น
(๒) รับคาตอบแทนในการวิจัย และคาบริการในการใหบริการภายในอํานาจหนาที่
ของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและคาบริการนั้น
(๓) จัดตั้งหนวยงาน ดําเนินงานและปรับปรุงหนวยงานเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
(๔) รวมมือกับหนวยงานอื่น ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับ
การวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการนําผลของการวิจัยไปใชใหเปนประโยชน
(๕) จัดใหมีการดํารงไวซึ่งมาตรฐานแหงชาติทางกายภาพ เพื่อการตรวจวัดปริมาณ
และคุณภาพตางๆ
(๖) รวบรวมและเผยแพรขอ นิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒

(๗) จัดพิมพโฆษณาเอกสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนกรรมวิธีในทาง
หรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับงานของสถาบัน
(๘) กูยืมเงิน ใหกยู ืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน หรือลงทุน
ทั้งนี้ เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น
การกูยืมเงิน การใหกยู ืมเงิน หรือการลงทุน ถาเปนจํานวนเงินเกินคราวละหาลานบาท
ดองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอ น
(๙) รวมมือกับประเทศอื่น องคการ หรือหนวยงานตางประเทศในกิจการทางวิทยา ศาสตรและเทคโนโลยี
(๑๐) จัดใหมีและใหทุนการศึกษาและทุนการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรา ๘ รายไดของสถาบันมีดงั ตอไปนี้
(๑) เงินทุนอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินทุนอุดหนุนจากแหลงอื่น และเงินที่มีผูอุทิศให
(๓) คาตอบแทนและคาบริการที่สถาบันไดรับตามมาตรา ๗(๒)
(๔) ดอกเบี้ยและผลประโยชนอยางอื่น จากการใหกยู ืม เงิน การลงทุน และจาก
ทรัพยสินของสถาบัน
ในกรณีที่รายไดมีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน และคา
ภาระตางๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐพึงจายเงินใหแกสถาบัน เทา
จํานวนที่จําเปน
มาตรา ๙ ใหสถาบันเปดบัญชีเงินฝากไวกบั ธนาคาร ตามระเบียบของคณะกรรรมการ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๐ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

หมวด ๒
การกํากับ การควบคุม และการบริหาร
มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กาํ กับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน เพื่อการนี้จะ
สั่งใหสถาบันชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขดั
ตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาล
และมติคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานได
มาตรา ๑๒ เรื่องที่จ ะตองเสนอไปยังคณะรัฐ มนตรีตามความในพระร าชบัญ ญัตินี้ใ ห
รัฐมนตรีเปนผูเสนอ

๓

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
เรียกโดยยอวา “กวท.” ประกอบดวย ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ผูวาการและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนเปนกรรมการ
ใหผูวาการเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ ผูวาการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดย
คําแนะนําของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคนเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการได
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายบริห ารงานและควบคุม ดูแ ล
โดยทั่วไปและรับผิดชอบซึ่งกิจการของสถาบัน อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดจํานวนตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของพนักงานและ
ลูกจาง
(๒) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน
ระเบียบวินัย การลงโทษ และอุทธรณการลงโทษ ของพนักงานและลูกจาง
(๓) ออกขอบังคับวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
(๔) ออกขอบังคับวาดวยกองทุน สงเคราะหห รือการสงเคราะหอื่น เพื่อสวัสดิการของ
พนักงานและลูกจางและครอบครัว
(๕) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการเงินของสถาบัน
(๖) ออกขอบังคับอื่นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถาบัน
ในการปฏิบตั ิตามอํานาจหนาที่ดงั กลาวขางตน คณะกรรมการจะมอบใหผูวาการเปน
ผูปฏิบตั ิการตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดก็ได
มาตรา ๑๕ กรรมการผูท รงคุณ วุฒิตอ งแตง ตั้ง จากผูมีค วามรูค วามสามารถทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตอง
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

๔

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุ ด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๗) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน เวนแตผูดาํ รงตําแหนงผูวาการ
(๘) ไมมีสวนไดเ สี ยในสัญญาหรือในธุรกิจที่ทํากับสถาบันไมวาโดยทางตรงหรือโดย
ทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทที่ทําสัญญาหรือธุรกิจ
กับสถาบัน
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาอยูในตําแหนง
คราวละสองป
ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษา พนจากตําแหนง
กอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรม การผูท รงคุณวุฒิห รือที่ปรึกษาซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผูไ ดรับแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗ ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือ
ไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

๕

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ผูวาการตองแตงตั้งจากผูมีคณ
ุ วุฒิทางวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี
มาตรา ๒๓ ผูวาการ ตอง
(๑) มีอายุไมเกินหกสิบป
(๒) ทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๓) ไมเปนขาราชการประจํา ขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการการเมืองหรือ
ดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
(๔) มีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๑) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘)
มาตรา ๒๔ ผูวาการอยูในตําแหนงคราวละหาป
ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนง ตามวาระตามมาตรา ๒๔ ผูวาการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใ ห ออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเ สื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๖ ผูวาการมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) บริห ารกิจ การของสถาบัน ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย ขอ บัง คับ และนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด และบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง
(๒) รับผิดชอบในการจัดการและดําเนินการของสถาบัน ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) ติดตอ แลกเปลี่ยนความรู และประสานงานการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับหนวยงานของรัฐ องคการ สถาบันหรือบุคคลทั้งภายในและตางประเทศ
(๔) สรางความนิยม และความเชื่อถือใหแกสถาบัน รวมทั้ง จัดหาทุนจากแหลงตางๆ
เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) บรรจุ แตง ตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด หรือตัดเงินเดือน ตลาดจนลงโทษพนักงาน
และลูกจาง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนั กงานชั้นรองผูวาการ ผูอํานวยการฝาย ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ หรือเทียบเทา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน

๖

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถาบัน โดยไมขดั หรือแยงกับขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) มอบหมายใหพนักงานปฏิบตั ิการแทนไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ ในกิจการที่เ กี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปน ผูแทนของสถาบัน
และเพื่อการนี้ ผูวาการจะมอบอํานาจใหบคุ คลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ใหประธานกรรมการ ผูวา การ กรรมการผูท รงคุณ วุฒิ ที่ป รึก ษาและ
อนุกรรมการ ไดรับผลประโยชนตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๙ การคนพบ การประดิษฐ และการปรับปรุงในกรรมวิธี เครื่องมือ และ
เครื่องจักรที่บคุ คลในสถาบันเปนผูกระทําขึ้นจากการปฏิบตั ิงานตามหนาที่ ตลอดจนสิทธิในบรรดาสิ่ง
เหลานี้ ใหตกเปนทรัพยสินของสถาบันทั้งหมด ทั้งนี้ ไมกระทบกระทั่งสิทธิของบุคคลภายนอก
ตามนิติกรรม ที่ไดทําไวกบั สถาบัน

หมวด ๓
การอุทธรณและการสงเคราะห
มาตรา ๓๐ พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกข และอุทธรณการลงโทษไดตามขอ
บังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ใหสถาบันจัดใหมีกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจางและครอบครัวในกรณีพน จากตําแหนง ประสบอุบตั ิเหตุ เจ็บปวย ตาย หรือกรณี
อื่นอันควรแกการสงเคราะห
การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามวรรคหนึ่ง การออกเงินสมทบ
เขากองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผูซึ่งพึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะห การ
จายเงินสงเคราะหและการจัดการกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๓๒ ใหสถาบันวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกจิ การ แยกตาม
ประเภทงานสวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงกิจการ
ที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการ
นั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
๗

มาตรา ๓๓ ใหสถาบันจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกาํ ไรขาดทุน สงผูสอบ
บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบญ
ั ชี
มาตรา ๓๔ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบัน และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบป
มาตรา ๓๕ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ
ของสถาบัน เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงานและ
ลูกจางของสถาบัน
มาตรา ๓๖ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชี และการเงินเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบญ
ั ชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี
ใหสถาบันโฆษณารายงานประจําปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และ
บัญชีกาํ ไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของสถาบั นในปที่ลวงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบญ
ั ชี

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประ เทศไทยตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเปน
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ รวมทั้งพนักงานและลูกจางของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ไปเปนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหพนักงานและลูกจางดังกลาวดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนหรือคาจางตาม
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนหรือคาจางเดิมที่ดาํ รงและไดรับอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และใหถือวาพนักงานและลูกจางที่โอนไปนั้นมีฐานะและเวลาทํางานติดตอกัน
มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิท ยาศาสตรประยุกตแหง ประเทศไทย ซึ่ง
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ไปจนกวาจะตั้งกรรมการขึ้นตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๐ ใหผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหง ประเทศไทย ซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานไป
จนกวาจะตั้งผูวาการขึ้นใหม และใหผูวาการดําเนินการเพื่อใหรัฐมนตรีแ ตงตั้งกรรมการตามมาตรา
๑๓ ขึ้น ซึ่งอยางชาตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
มาตรา ๔๑ ใหบรรดาขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประ ยุกตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งใชบงั คับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๘

ยังคงใชบงั คับไดตอไปเทาที่ไมขดั หรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีขอ บังคับที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 96 ตอนที่ 40 วันที่ 23 มีนาคม 2522 หนา 35
ถึง หนา 50

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถานการณดา นการเพิ่ม
ประชากรและความรอยหรอในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
ของประเทศและตอคุณภาพชีวิตของประชากร จําเปนตองใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญ
 หา
ในการเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิท ธิภาพ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอมของประเทศอยางเหมาะสมและถูกตองกับวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แตพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศา สตรประยุกตแหงประเทศไทยที่ใชมาตั้ง แต พ.ศ. ๒๕๐๖ มี
บทบัญญัติที่ไมเหมาะสมแกสถานการณปจ จุบนั สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื่อใหการบริหาร
เกิดความคลองตัวและเหมาะสมกับสถานภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย โดย
กําหนดองคประกอบของกรรมการเสียใหมตามรูปแบบที่จะทําใหมีบคุ คลที่มีความรูความสามารถในทาง
วิทยา-ศาสตร เทคโนโลยีหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยวิทยาศาสตรพ้นื ฐานและวิทยาศาสตร
ประยุกตเปนกรรมการกับปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสถาบันใหสามารถบริหารงานในลักษณะการจัดการ
ธุรกิจ ดาน วิท ยาศาสตและเทค โนโลยี โดยมีประสิท ธิภ าพและสัม พัน ธกบั วงการอุต สาหกรรม
เกษตรกรรม ธุรกิจ สิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถใหบริการแกผูลงทุนทั้งหลายทีรัฐและเอกชนให
ความสําคัญได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้นึ

๙

