พระราชบัญญัติ
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๔๑

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็ นปี ที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

หน้ า ๒
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอานาจหน้ าที่
มาตรา ๖ ให้สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จดั ตั้งขึ้นตามประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกโดยย่อว่า “สสวท.”
๑
มาตรา ๗ ให้สถาบันเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน และไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ริ เริ่ ม ดาเนินการ ส่ งเสริ ม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
วิธีการเรี ยนรู้ วิธีสอน และการประเมินผลการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นหลัก
(๒) ส่ งเสริ ม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรมครู อาจารย์ นักเรี ยน นิสิต
และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและการค้นคว้าวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๓) ส่ งเสริ ม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจยั ปรับปรุ ง และจัดทาแบบเรี ยน แบบฝึ กหัด
เอกสารทางวิชาการ และสื่ อการเรี ยนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๔) ส่ งเสริ มการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
(๕) พัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งการส่ งเสริ มการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(๖) ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรื อหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรื อสถานศึกษาเฉพาะในเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ตาม (๑) ถึง (๕)
มาตรา ๘ กิจการของสถาบันไม่ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ทั้งนี้ ผูอ้ านวยการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

ข้อความเดิมในมาตรา ๗ ได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ี

หน้ า ๓
ให้กระทรวงการคลังมีอานาจค้ าประกันหนี้ เงินกูห้ รื อหนี้ใด ๆ ของสถาบันได้เสมือนสถาบันเป็ นส่ วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการให้อานาจกระทรวงการคลังในการค้ าประกัน
มาตรา ๙ ให้สถาบันมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และ
อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้ อ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้ อ ให้เช่าซื้ อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิ ทธิ์
มีสิทธิ ครอบครองหรื อมีทรัพยสิ ทธิ ต่าง ๆ และจาหน่ายสังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจน
รับทรัพย์สินที่มีผอู้ ุดหนุนหรื ออุทิศให้
(๒) กูย้ มื เงินหรื อให้กยู้ มื เงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรื อทรัพย์สินหรื อลงทุน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗
(๓) ทาความตกลง ร่ วมมือหรื อร่ วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์การหรื อหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี
(๔) จัดตั้งและดาเนินงานศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนา สานักงานสาขาในส่ วนภูมิภาค ห้องสมุด
และพิพิธภัณฑสถานเพื่อรวบรวมตัวอย่างอุปกรณ์การเรี ยนการสอนเป็ นหลักฐานอ้างอิง และอานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๕) ให้ประกาศนียบัตรและหนังสื อรับรองในกิจกรรมที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ตามมาตรา ๗
(๖) รวบรวม จัดพิมพ์โฆษณา และเผยแพร่ ความรู ้ กรรมวิธี และข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และงานอื่นของสถาบัน
(๗) จัดให้มีทุนเพื่อการศึกษา การค้นคว้า การวิจยั และพัฒนา ตลอดทั้งการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๘) ดาเนิ นกิจการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา ๑๐ รายได้ของสถาบันมีดงั ต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็ นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่สถาบัน
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อค่าตอบแทนจากการให้บริ การหรื อการดาเนิ นการของสถาบัน
(๔) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ร่ วมทุน หรื อจากการใช้ทรัพย์สินของสถาบัน
รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาและค่าตอบแทนการโอนหรื อการให้ใช้สิทธิ ต่าง ๆ ที่สถาบัน
มีอยู่
รายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ที่ตอ้ งนาส่ งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หน้ า ๔
ในกรณี ที่รายได้มีจานวนไม่พอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสถาบัน และค่าภาระต่าง ๆ
ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่สถาบันเท่าจานวนที่จาเป็ น
มาตรา ๑๑ ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความ
ขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้กบั สถาบันในเรื่ องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
มาตรา ๑๒ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
สถาบันดังระบุไว้ในมาตรา ๗ และตามวัตถุประสงค์ซ่ ึงผูอ้ ุทิศทรัพย์สินให้แก่สถาบันกาหนดไว้
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้อานวยการ
๒

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
และผูอ้ านวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิไม่นอ้ ยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นครู ผสู้ อนด้านวิทยาศาสตร์ หรื อด้านคณิ ตศาสตร์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเขต
พื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ อย่างน้อยภาคละหนึ่งคน
ให้ผอู ้ านวยการแต่งตั้งพนักงานเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรี เป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจัดเจนทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสถาบัน
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อความเดิมในมาตรา ๑๓ ได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ี

หน้ า ๕
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสถาบัน
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึ่ งกิจการ
ของสถาบัน และโดยเฉพาะมีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
(๑) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่ วนงานของสถาบัน และข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน
ของสถาบัน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์เรื่ องอื่น ๆ การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับ
เงินเดือนหรื อค่าจ้าง การออกจากงาน วินยั การลงโทษทางวินยั การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงานและลูกจ้าง
(๓) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยอัตราเงินเดือนและสิ ทธิ ประโยชน์อื่น การคัดเลือก การแต่งตั้ง และ
การออกจากตาแหน่งของผูอ้ านวยการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการ และการมอบให้ผอู้ ื่นรักษาการ
แทนหรื อปฏิบตั ิงานแทนผูอ้ านวยการ
(๕) อนุมตั ิแผนงานหลักของสถาบัน
(๖) อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสถาบัน
(๗) ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดขึ้น ถ้ามีการจากัดอานาจผูอ้ านวยการในการทานิติกรรมกับ
บุคคลภายนอกไว้ประการใด ให้ประกาศข้อบังคับเช่นว่านั้นในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระอยูใ่ น
ตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณี ที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรื อในกรณี ที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งแทนหรื อเป็ นกรรมการเพิม่ ขึ้นอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

หน้ า ๖
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๔) คณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องต่อหน้าที่
มาตรา ๑๘ การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นามาตรา ๑๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๒๑ ให้สถาบันมีผอู ้ านวยการคนหนึ่งซึ่ งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
ผูอ้ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจาหรื อลูกจ้างของทางราชการ พนักงาน
หรื อลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมืองหรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๕) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
มาตรา ๒๒ ให้ผอู ้ านวยการมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผูอ้ านวยการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องต่อหน้าที่ ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หน้ า ๗
มาตรา ๒๓ ผูอ้ านวยการมีหน้าที่บริ หารกิจการของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
อานาจหน้าที่ของสถาบัน และตามนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด กับมีอานาจ
บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริ หารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๔ ผูอ้ านวยการมีอานาจ ดังนี้
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรื อลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
แต่ถา้ เป็ นพนักงานระดับรองผูอ้ านวยการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถาบันโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบหรื อ
มติที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ านวยการเป็ นผูแ้ ทนของสถาบัน และ
เพื่อการนี้ผอู ้ านวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใด ๆ ปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
นิติกรรมที่ผอู้ านวยการกระทาโดยฝ่ าฝื นข้อบังคับตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ย่อมไม่ผกู พันสถาบัน
เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
หมวด ๓
การกากับและการควบคุม

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรี มีอานาจและหน้าที่กากับดูแลโดยทัว่ ไปซึ่ งกิจการของสถาบัน เพื่อการนี้
มีอานาจเรี ยกประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ พนักงานหรื อลูกจ้างในสถาบันมาชี้แจงข้อเท็จจริ ง
แสดงความคิดเห็น หรื อทารายงานเสนอ และมีอานาจที่จะสัง่ ยับยั้งการกระทาของสถาบันที่เห็นว่าขัดต่อ
นโยบายของรัฐบาล
ในกรณี ที่สถาบันจะต้องเสนอเรื่ องไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการนาเรื่ องเสนอรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ สถาบันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนจึงจะดาเนินการต่อไปนี้ได้
(๑) ทาความตกลง ร่ วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรื อองค์การระหว่าง
ประเทศซึ่งมีผลผูกพันให้สถาบันต้องออกเงินสมทบ
(๒) จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็ นจานวนเกินวงเงินที่รัฐมนตรี กาหนด
(๓) กูย้ มื เงินหรื อให้กยู้ มื เงินมีจานวนเกินวงเงินที่รัฐมนตรี กาหนด
(๔) ลงทุนหรื อร่ วมทุนมีจานวนเกินวงเงินที่รัฐมนตรี กาหนด

หน้ า ๘
มาตรา ๒๘ ให้สถาบันวางและถือไว้ซ่ ึ งระบบการบัญชี ที่เหมาะสมแก่กิจการ แยกตาม
ประเภทงานส่ วนที่สาคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สิ นทรัพย์และหนี้สิน ซึ่ งแสดงกิจการที่
เป็ นอยูต่ ามความจริ งและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมข้อความอันเป็ นที่มาของรายการนั้น ๆ และ
ให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็ นประจา
มาตรา ๒๙ ให้สถาบันจัดทางบดุล และบัญชีทาการของสถาบัน ตลอดทั้งบัญชีกาไรขาดทุน
สาหรับการดาเนินกิจกรรมในเชิงธุ รกิจของสถาบัน ส่ งผูส้ อบบัญชีภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
ทุกปี
มาตรา ๓๐ ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของสถาบันและให้ทาการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปี
มาตรา ๓๑ ให้ผสู้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสถาบัน
เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบัน
มาตรา ๓๒ ให้ผสู ้ อบบัญชี ทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี ภายในหกสิ บวัน นับแต่
วันที่ได้รับรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินจากผูส้ อบบัญชี
มาตรา ๓๓ ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุลบัญชี ทาการและ
บัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีรับรองว่าถูกต้องพร้อมกับรายงานของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ
สถาบันในปี ที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทาในปี ต่อไปภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
ให้รัฐมนตรี เสนอรายงานประจาปี ตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๓๕ ให้ผอู้ านวยการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ น
ผูอ้ านวยการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยให้ผอู้ านวยการ พนักงาน
และลูกจ้างดังกล่าวดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้าง รวมทั้งสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ตาม
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างเดิมที่ดารงและได้รับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และ
ให้ถือว่าเวลาทางานของบุคคลดังกล่าวเป็ นเวลาทางานติดต่อกันกับเวลาทางานในสถาบันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ

หน้ า ๙
มาตรา ๓๖ การนับวาระการดารงตาแหน่งของผูอ้ านวยการตามมาตรา ๒๒ ให้นบั วาระการดารง
ตาแหน่งของผูอ้ านวยการตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ น
วาระแรกของการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณและรายได้ของสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับไปเป็ นของสถาบันตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๘ บรรดาประกาศ คาสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้ใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ
คาสั่ง ข้อบังคับหรื อระเบียบตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ออกใช้บงั คับในระหว่างที่มีการปกครองโดยคณะปฏิวตั ิและใช้ชื่อว่าประกาศของ
คณะปฏิวตั ิและได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ทาให้การดาเนินงาน
ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่คล่องตัวและยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุ ง
รู ปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวตั ิดงั กล่าวให้เป็ นพระราชบัญญัติเพือ่ ให้เป็ นไปตามวิธีการ
ตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่าง
คล่องตัวมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

(ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๕๕ ก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บงั คับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้กาหนดให้มีการจัดตั้งส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ดังนั้น เพื่อมิให้อานาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ้ าซ้อนกับส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าว จึงเห็นสมควรกาหนดให้สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่ง
ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้าและวิจยั หลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผลการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ นหลัก การพัฒนาและส่งเสริ มบุคลากร การฝึ กอบรมครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
และการให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งปรับปรุ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี

(ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘)

