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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรขึ้น เปน องคการ
มหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓๘ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

“สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร” หมายความวา การนําขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
หรือการเกษตรมาผานกระบวนการการจัดการสารสนเทศ จนไดเปน ขาวสารดานทรัพยากรน้ําหรือ
การเกษตร ซึ่งอาจอยูใ นรูปขอความ ตาราง กราฟ หรือภูมิสารสนเทศที่พรอมนํามาใชปฏิบัติงาน
ประกอบการตัดสินใจ ประกอบการวางแผนจัดการ และนํามาสรุปเปนความรูได
“การจัด การสารสนเทศ” หมายความวา การจัด ขอ มูล ใหเ ปน กลุม เชื่อ มโยงกัน เพื่อ
การวิเคราะหและประมวลผลจนไดเปนขาวสารพรอมใชงาน ซึ่งจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการ ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และแสดงผล เพื่อใหเกิดเปนระบบใชจัดการสารสนเทศ
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรน้ํา
และการเกษตร
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สถาบัน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั ก ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น เรียกวา “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สสนก.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Hydro
and Agro Informatics Institute” เรียกโดยยอวา “HAII”
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกลเคียง
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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(๑) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในดาน
การจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(๒) นําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อ ใหองคการตาง ๆ นําไปใชประโยชนใ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(๓) สงเสริมความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(๔) บริการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันใหประชาชนและ
ชุมชนนําไปใชประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
มาตรา ๘ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๗ ให ส ถาบั น มี อํ า นาจและหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพัน ทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) จัดใหมีหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๔) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(๕) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๖) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) เปนตัวแทน หรือมอบหมาย หรือวาจางใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการตาง ๆ
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
การเขารวมทุนตาม (๔) และการกูยืมเงินตาม (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
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หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙

ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบดวย

(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๔) เงิน อุ ดหนุน จากภาคเอกชน องคกรปกครองส วนทอ งถิ่น หรื อองค กรอื่ น รวมทั้ ง
จากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน
การรั บเงิน หรือ ทรัพย สิน ตาม (๔) จะต องไมกระทําให สถาบัน ขาดความเป น อิสระหรื อ
ความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได ข องสถาบั น ไม เ ป น รายได ที่ ต อ งนํ า ส ง กระทรวงการคลั ง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได
ของสถาบันตามจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน
มาตรา ๑๑ ใหอ สัง หาริม ทรั พย ซึ่ง สถาบั น ได ม าจากการใหห รือ ซื้อ ดว ยเงิน รายได ของ
สถาบันเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ใหสถาบัน มี อํานาจในการปกครอง ดูแ ล บํ ารุงรั กษา ใช จําหนายและจัด หาประโยชน
จากทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสถาบัน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณสูงทางดานการบริหาร หรือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดํา ริ และอธิบ ดี
กรมชลประทาน
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนหกคน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู ซึ่ ง มี ค วามรู 
ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ เ ปน ที่ป ระจั กษ ใ นดา นวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี หรื อด า น
การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสถาบัน โดยในจํานวนนี้
ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย
ให ผู อํ า นวยการเป น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยตํ า แหน ง และให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปน เจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง
กับสถาบัน
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(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เปน การแขงขัน
กับกิจการของสถาบัน หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการหรือผูแทนของสถาบัน
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๔)
ความใน (๑) มิใ หใชบังคับ แกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบัน จําเปน ตองแตงตั้งตาม
ขอผูกพัน หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยู ของกรรมการซึ่ง ไดแ ตงตั้ งไวแ ลว เวน แตวาระที่ เหลืออยู ไมถึงเกาสิบวั น จะไมแ ตงตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
เมื่อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั งมิ ไดมี การแตง ตั้งประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูทรงคุณ วุฒิซึ่งพน จากตําแหน งตามวาระ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนง
กอนวาระใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(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) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน
(๒) อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน
ของผูตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑหรือขอหามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนทางการเงินในดานตาง ๆ
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๖) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการตาง ๆ
ที่เกิดจากการดําเนินงานของสถาบัน
(๗) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนผูอํานวยการ
(๘) ออกระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของ
สถาบั น การจั ด แบ ง ส ว นงานของสถาบั น และขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นงานดั ง กล า ว
การบริหารงานบุคคล เงิน เดือนและคาจางผูปฏิบัติงานของสถาบัน การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน
การงบประมาณ การบัญชี การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ การตรวจสอบภายใน การสรรหา
หรือคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการมอบใหผูอื่น รักษาการแทนหรือ
ปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๘) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้น แจง ใหที่ประชุมทราบ
และใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ
ในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน จะตองไมเปน ผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เปน การแขงขัน กับกิจการของสถาบัน ทั้งนี้ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูที่คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให ป ระธานกรรมการ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุ ก รรมการ และอนุ ก รรมการได รั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น ตามหลั ก เกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๒ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ ไม มีผูอํ านวยการหรือ ผูอํา นวยการไม อาจปฏิ บัติห นา ที่ได ใหร องผู อํา นวยการ
ที่มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
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มาตรา ๒๓ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา และตองเปน
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีวาระอยูใ นตําแหนง คราวละสี่ป และอาจไดรับ แตง ตั้งอีกได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให อ อกเพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๓
มติ ข องคณะกรรมการให ผู อํ า นวยการออกจากตํ า แหน ง ตาม (๓) ต อ งประกอบด ว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ
มาตรา ๒๖ 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 มติและประกาศของคณะกรรมการ
และเปน ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวน แตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมายและแผนงานตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุ
วัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ให มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
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ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อ
เปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปน ผูแ ทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสถาบัน เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ ได แ ก ผู ซึ่ ง สถาบั น จ า งให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ที่ ป รึ ก ษา
หรือผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๖) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจาง หรือแตงตั้ง
ตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะการดําเนินงานของสถาบัน
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(๕) ถูกไลออก หรื อปลดออกเพราะผิ ดวินั ยตามหลักเกณฑ แ ละวิธี การที่ค ณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานของสถาบัน รัฐ มนตรีอาจขอใหขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปน เจาหนาที่หรือลูกจาง
สถาบันเปน การชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือนายจางของผูนั้น และมี
ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ขาราชการ พนัก งาน เจา หนาที่ หรื อผูปฏิบั ติงานอื่น ใดซึ่งได รับอนุ มัติใ ห มาปฏิ บัติงาน
เปน เจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาต
ใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงาน
ในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกัน เสมือนอยู
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องสถาบัน ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ อยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ผูป ฏิบั ติ งานของสถาบัน ทํา หน า ที่เ ปน ผูต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ใหสถาบัน จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดินเปนผูสอบบัญชีและประเมิน ผลการใช
จายเงิน และทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแ สดงความคิดเห็นเปน ขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว
เป น ไปตามวั ตถุ ประสงค ประหยัด และได ผ ลตามเป าหมายเพี ยงใด แล วทํ าบั น ทึ ก รายงานผล
การสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผู สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่ และลูกจาง หรือบุคคลอื่นและ
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๖ ใหสถาบัน ทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ สร า งความรั บ ผิ ด ชอบและความเชื่ อ ถื อ แกส าธารณชนในกิ จ การ
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ของสถาบัน ตลอดจนติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค โครงการและแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมิน ผลตามวรรคหนึ่ง ใหจั ดทําโดยสถาบัน หนว ยงาน องคก รหรือคณะบุคคล
ที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมิน ผลการดําเนิน งานโดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามวรรคหนึ่ง จะต อ งแสดงข อเท็ จ จริ งให ป รากฏในด า น
ประสิท ธิ ผ ล ในดา นประสิ ทธิ ภ าพ และในดา นการพั ฒนาองค กร และในรายละเอี ยดอื่ น ตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราว
ตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติ
ของคณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วกั บ สถาบั น เพื่ อ การนี้ ให รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจสั่ ง ให ส ถาบั น ชี้ แ จงแสดง
ความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
นโยบายของรัฐ บาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื่ อ พระราชกฤษฎี ก านี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ให รั ฐ มนตรี เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอน
บรรดากิ จ การ ทรั พย สิ น สิ ทธิ หนี้ และเงิ น งบประมาณของสํา นัก งานพัฒ นาวิ ทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีแ หงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เฉพาะในสวนของสถาบันสารสนเทศ
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ทรั พ ยากรน้ํ า และการเกษตรที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ช บั ง คั บ ไปเป น ของสถาบั น ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๐ ใน วาระเริ่ ม แ รกซึ่ ง ยั ง ไม มี ค ณะกรรม การตาม พระราช กฤ ษฎี ก านี้
ใหคณะกรรมการสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ตามคําสั่งคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาตรและเทคโนโลยีแ หงชาติ ที่ ๓/๒๕๔๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสถาบัน สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร และคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ
ที่ ๑/๒๕๔๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (เพิ่มเติม )
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ไปพลางกอ น จนกวา จะมีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีก านี้ ทั้ง นี้ ตอ งไมเ กิน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๑ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูใ น
วัน ที่พระราชกฤษฎีก านี้ใ ชบังคั บ ปฏิบั ติหนาที่ผูอํ านวยการไปพลางกอน จนกวาจะมีก ารแตงตั้ ง
ผู อํ า นวยการตามพระราชกฤษฎี ก านี้ แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ พนั ก งานและลู ก จ า งของสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ า และการเกษตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใดสมัครใจ
เปลี่ย นไปเปน เจ าหนา ที่ห รือ ลูก จา งของสถาบั น ใหแ จง ความจํา นงเป น หนัง สือ ตอ ผูบั งคั บบั ญชา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา
นี้ใชบังคับ และตองผานการคัดเลือกหรือประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กําหนด
การเปลี่ยนไปเปน เจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไมถือวาเป น
การออกจากงานเพราะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลิกจาง
การบรรจุและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกหรือประเมิน ผลตามวรรคหนึ่ง ใหมีผ ลในวัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๓๙
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มาตรา ๔๓ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปน เจาหนาที่หรือลูกจางตามมาตรา ๔๒
ไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือนและคาจางตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา
เงิน เดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ที่เจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้น
เคยไดรับอยูเดิม
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตาม
ขอ บั ง คั บ ของสถาบั น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ าและการเกษตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีผูใ ด
เปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประสงคจะใหนับเวลาทํางาน
ในขณะที่เปนพนักงานหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันใหมีสิทธิ
กระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน สารสนเทศ
ทรั พ ยากรน้ํ า และการเกษตร สํ า นั ก งาน พั ฒ นาวิ ท ยาศ าสตร แ ละเทคโน โลยี แ ห ง ช าติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรือ
อํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชอยูในวัน กอนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใ ช
บังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓๘ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ทรัพยากรน้ําและการเกษตรเปน
ปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ แตปจจุบันประเทศไทยยังประสบปญหา
ภาวะภัยแลง น้ําทวม น้ําเนาเสีย รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในดานอื่น ๆ สงผลใหเกิดความเสียหาย
ในดานเศรษฐกิจ สังคมและดานการเกษตร ดังนั้น เพื่อใหการจัดการขอมูลและการประสานงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําเอาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชในการรวบรวมขอมูลแลวจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและการเกษตร เพื่อใหแกไข
ปญหาดานทรัพยากรน้ําและการเกษตรไดทันเหตุการณ เพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและการเกษตร และเผยแพรความรูแกชุมชน สมควรจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตรขึ้นเปนองคก ารมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคก ารมหาชน เพื่อใหก ารแกไขปญหาและ
การดํ า เนิ น การดั งกล า วเป น ไปด ว ยความคล อ งตั ว รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

