
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาระบบสาธารณสุข” หมายความวา การศึกษา คนควา และวิจัยกิจการ

ดานสาธารณสุข ในเชิงสหวิทยาการ โดยสัมพันธ กับศาสตรดานอื่น เชน สังคมศาสตร 
วิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐศาสตร จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร เพ่ือใหกิจการดาน
สาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขอยางมี
ประสิทธิภาพ 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๕/หนา ๖/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหมีคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการเปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน

และโดยเฉพาะมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) พิจารณาแผนหลักและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน 
(๓) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณา

จัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักตาง ๆ 
(๔) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปของสถาบัน 
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบังคับวาดวยการ

บริหารงานของสถาบัน 
(๖) กําหนดจํานวน ตําแหนง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น

ของพนักงานและลูกจาง 
(๗) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ แตงตั้ง การกําหนดตําแหนง การกําหนด

อัตรา เงิ น เดือนห รือค าจ า ง  การ เลื่ อน เงิ น เดือนห รือค าจ า ง  การออกจากงาน  วินั ย  
การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษทางวินัย การรองทุกขของพนักงานและลูกจาง รวมทั้งการ
บริหารงานบุคคลโดยทั่วไป 

(๘) ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและการคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการและการมอบใหผูอ่ืนรักษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ 

(๙) ออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกพนักงานและลูกจาง 
 
มาตรา ๖  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือใน

กรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ข้ึนใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองหรือไม

สุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และ

อนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  ใหจัดตั้งสถาบันขึ้น เรียกวา “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” และให

สถาบันนี้เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
(๑) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือวางเปาหมาย นโยบาย 

และจัดทําแผนโครงการ และมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข 
รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและแผน 

(๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน
และสงเสริมความรวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานา
ประเทศ รวมทั้งดําเนินการวิจัยดานระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญตามนโยบายและไมมี
สถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ 

(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาท่ี
เก่ียวของกับการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพ่ือให
ไดวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(๕) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุข
แกหนวยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชน 

(๖) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสถาบันหรือตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา  ๑๒  ใหสถาบันมี อํานาจกระทํากิจการตาง ๆ  ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๑๑ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซื้อ 

วาจาง รับจาง จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง 
แลกเปล่ียน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ ในกิจการที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

(๓) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(๔) เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัด เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(๕) กูหรือยืมเงิน ภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(๖) ใหกูหรือใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน เพ่ือ

ประโยชนแกการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(๗) วาจางหรือมอบใหบุคคลใดประกอบกิจการสวนใดสวนหนึ่งของสถาบัน 
(๘) กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของสถาบัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คุณสมบัติของผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ใหผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ

แตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๑๕  ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ

สถาบัน และตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 
(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถาบันทุกตําแหนง 
(๓) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงาน

และลูกจางตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับ ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๖  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ

สถาบัน และเพ่ือการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แต
ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึ้นนั้น ถามีขอความจํากัด
อํานาจผูอํานวยการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชน
วานั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนของผูอํานวยการดวย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๘  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกวา “กองทุนเพื่อการ

พัฒนาระบบสาธารณสุข” เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนและใชจายสําหรับการดําเนินงานของสถาบัน 
ประกอบดวย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินประจําป 
(๓) เงินอุดหนุนจากตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
(๕) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน รวมทั้งผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา

และคาตอบแทนการใหใชหรือการโอนสิทธิบัตร 
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
 
มาตรา ๑๙  รายไดของกองทุนและของสถาบันใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองสง

กระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๒๐  ใหสถาบันวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการแยก

ตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินที่แสดง
กิจการที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 
มาตรา ๒๑  ใหสถาบันจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สงผูสอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบันทุกรอบป แลวทํา

รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๒  ทุก ๆ ป ใหสถาบันจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการ

เพ่ือเสนอรัฐมนตรีโดยแสดงงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวา
ถูกตอง พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาดวย 

ใหรัฐมนตรีเสนอรายงานประจําปตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 
มาตรา ๒๓  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งเงิน

งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับราชการ
ของฝายศึกษาวิจัย กองระบาดวิทยา และงานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข ฝายเทคนิคการวางแผน
และบริหารแผนงานโครงการสาธารณสุข กองแผนงานสาธารณสุข ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ไปเปนของสถาบัน 

ขาราชการหรือลูกจางผูใดของกระทรวงสาธารณสุข ถาสมัครใจจะโอนไป
ปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน และไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหโอนขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แตทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรี
และสถาบันจะไดตกลงกัน 

ใหขาราชการหรือลูกจางที่โอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแต
กรณี ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไป
พลางกอนจนกวาจะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถาบัน แตจะแตงตั้งใหไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโอนขาราชการตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะเลิก
หรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การโอนลูกจางตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญตาม
ขอบังคับของสถาบัน ขาราชการหรือลูกจางผูใดที่โอนไปตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลา
ราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางกอนที่มีการโอนเปนเวลาทํางานของ
พนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก จะตองกระทําภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจาง
เพ่ือสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 
มาตรา  ๒๔   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุ ขรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรจัดตั้งสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขขึ้นเพื่อทําการศึกษา คนควา และวิจัยการพัฒนากิจการดานสาธารณสุขอยางมี
ระบบ เพ่ือใหการดําเนินงานสาธารณสุขเปนไปโดยถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๑๑๗  ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
แกไขคําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม” เปน “ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 


