บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ...
___________________
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทย
เหตุผล
ตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งส่ วน
ใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเล รวมทั้งกาหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ทาให้การ
ผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นกลไกหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามนโยบาย
ของรัฐ ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่เป็นแหล่งผลิตและพั ฒนาคนประจาเรือ
ภายใต้สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งทาให้การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัว
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ
และวิชาชีพและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูป แบบองค์ก รจากส่วนราชการเป็น
องค์การมหาชน จึงมีความจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

ร่าง
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ...
_________________
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยที่ เป็ น การสมควรจั ด ตั้ง สถาบั น พาณิ ช ยนาวีไทย (องค์ก ารมหาชน) ขึ้น เป็ น องค์ก าร
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทย
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ….”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การ
มหาชน)
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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หมวด 1
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่
_________________
มาตรา 5 ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “สถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การมหาชน)”
เรียกโดยย่อว่า “สพท.” และให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “Thai Maritime Institute (TMI)”
มาตรา 6 ให้สถาบันมีที่ทาการอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการหรือในจังหวัดอื่น ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาและอาจตั้งสานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา 7 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมวิชาการ ตั้ งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านการพาณิชยนาวี
โลจิสติกส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ วิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีอานาจหน้าที่หลักดังนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีอานาจหน้าที่หลักดังนี้
(1) บริหารงานวิชาการและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมต่อ
เรือ เครื่องกลเรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออฟชอร์ และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีและโลจิ
สติกส์
(2) จัดทาหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน สื่อ และอุปกรณ์การเรียน
การสอน
(3) ผลิต พัฒ นา ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อการพัฒ นาการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม การฝึกภาคทะเล รวมถึงการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(4) บริ ก ารวิ ช าการในด้ า นการฝึ ก อบรมและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ในเรื อ ฝึ ก การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใน
ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ นักศึกษา
บุคคลของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
(5) ด าเนิ น การและส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง องค์ ก รหรื อ สถาบั นทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการฝึกภาคทะเล
(6) ให้ประกาศนียบัตร ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน หรือจากความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรหรือสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(7) เข้าเป็นสถาบันสมทบในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งจะได้รับศักดิ์และสิทธิตามปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา ของสถาบันที่เข้าเป็นสถาบันสมทบ
มาตรา 9 นอกจากอานาจหน้าที่ตามมาตรา 8 ให้สถาบันมีอานาจ ทากิจการดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์สินต่างๆ
(2) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(3) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกิจการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการฝึก
ภาคทะเล
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(4) จั ด ให้ มี แ ละให้ ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาของนั ก เรีย นเดิ น เรื อ พาณิ ช ย์ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และการดาเนินงานของสถาบัน
(5) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(6) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในกิจการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบัน
(7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการ
(8) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองและเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
(9) นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(10) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้ า ร่ ว มทุ น กั บ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ตาม (5) และการกู้ ยื ม เงิ น ตาม (6) ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด 2
ทุน รายได้ ทรัพย์สิน
_________________
มาตรา 10 ทุ น และทรั พ ย์ สิ น ในการด าเนิ น กิ จ การของสถาบั น ให้ ส ถาบั น มี อ านาจ
ประกอบด้วย
(1) เงินหรือทรัพย์สินรวมถึงเรือฝึกที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 47
(2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจาก
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินการ
(6) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
(7) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่ง
สถาบันดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(8) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ในกรณี ที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
สถาบัน และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสมและสถาบันไม่ส ามารถหาเงินจากแหล่งอื่นใด รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจาเป็นของสถาบัน
มาตรา 11 บรรดารายได้ ข องสถาบั น ไม่ เป็ น รายได้ ที่ ต้ อ งน าส่ งกระทรวงการคลั งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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มาตรา 12 ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ข องสถาบั น ให้ ส ถาบั น มี อ านาจในการปกครอง ดู แ ล บ ารุ งรั กษา ใช้ จาหน่ าย และจั ด ท า
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา 13 การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ การ
เก็บรักษาและเบิกจ่ายของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 3
การบริหารและการดาเนินการ
_________________
มาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ” ประกอบด้วย
1. ประธานคณะกรรมการซึ่ งคณะรัฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งมี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทางด้านการบริหาร การศึกษา การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ พาณิชยนาวี โลจิ
สติกส์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
2. กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนห้าคน ได้แก่
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสานักงบประมาณ
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ในด้านการเดินเรือ การ
ต่อเรือ เครื่องกลเรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออฟชอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ ผู้ อานวยการเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ ผู้ อ านวยการแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 15 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการตามมาตรา 14(1) และกรรมการตามมาตรา 14(3) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 16 ก่ อ นครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ของประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นชุดหนึ่ง มี
จานวนไม่เกิน 7 คน เพื่อทาหน้าที่ สรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีได้เพื่อเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา 17 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบัน
(7) ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการจะดารงตาแหน่งในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้ ทั้งนี้
ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตาแหน่ งกรรมการ
ด้วย
การนับ จ านวนการดารงตาแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนความใน (1) มิให้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศ
ซึ่งสถาบันจาเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือมีคุณสมบัติดีเด่นอันเหมาะกับสถาบัน
มาตรา 18 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้ เสี ย ในกิ จ การที่ ก ระท ากั บ สถาบั น ทั้ งนี้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อ มเว้น แต่ เป็ น ผู้ ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่สถาบันเป็นผู้ถือหุ้น
มาตรา 19 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั งมิ ได้ มี ก ารแต่ งตั้ งประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้ ป ระธานกรรมการหรือกรรมการดังกล่ าว ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา 20 นอกจากการพ้ น ต าแหน่ ง ตามวาระประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐ มนตรี ให้ ออกเพราะบกพร่องต่ อหน้าที่ มี ความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรือหย่อ น
ความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตาม มาตรา 17 หรือ กระทาการ
อันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 18
มาตรา 21 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่งก่อน
วาระให้ทาการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นดารงตาแหน่งแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบ
วัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดังกล่าวแทนก็ได้ และให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ให้นาบทบัญญัติมาตรา 16 มาใช้บังคับกับการ
สรรหากรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการตามในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา 22 การประชุมคณะกรรมการต้ องมีก รรมการมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องที่ คณะกรรมการพิจารณา ให้ ป ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ นั้นแจ้งให้ ที่ประชุมทราบและให้ ที่
ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
การวินิ จฉัย ชี้ขาดของที่ป ระชุมให้ ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 23 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจ หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบัน
(2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของสถาบัน
(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินั ย การ
ออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน รวมทั้งวิธีการ
และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสถาบัน
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน
(ฉ) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ช) การกาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจ
สอบภายใน
(ซ) การก าหนดเครื่ อ งแบบผู้ อ านวยการ เจ้ า หน้ า ที่ และลู ก จ้ า งของสถาบั น และ
เครื่องหมายสถาบัน
(4) อานาจหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันที่กาหนดไว้
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มาตรา 24 คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้
และมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 23(ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิ จารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และที่ปรึกษาคณะทางานจะต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือ
ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น ตาม
มาตรา 9 (5)
มาตรา 25 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้ คณะทางานและที่ปรึกษาคณะทางานได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องมีจานวนไม่สูงกว่าเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 26 ให้สถาบันมีผู้อานวยการคนหนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้อานวยการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้อง
แต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมี เหตุผลจ าเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิ บวัน หาก
ดาเนิ นการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒ นาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา 27 ผู้อานวยการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจการของ
สถาบันตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ตามมาตรา 7 มาตรา 8 และ มาตรา 9
(4) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับ ผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
(8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(9) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
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(10) ไม่เป็ น ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ งหรือเงิน เดือ นประจา พนั กงานหรือ ลู กจ้ างของส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
อื่น
(11) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา 28 ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา 29 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อานวยการ
(4) คณะกรรมการให้ ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรือหย่อน
ความสามารถ
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 27
มติของคณะกรรมการให้ผู้อานวยการออกจากตาแหน่ง (4) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตาแหน่งผู้อานวยการ
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27(2) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาใน
สัญญาจ้าง
มาตรา 30 ผู้ อ านวยการมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
ให้ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา 39 วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการเพื่ อให้ การดาเนิ นงานของ
สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
(2) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันรวมทั้งรายงาน
การเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(3) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการด าเนิ น งานของสถาบั น ให้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา 31 ผู้อานวยการมีอานาจ
(1) แต่ งตั้ ง ถอดถอน รองผู้ อ านวยการหรือ ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการเพือ่ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อานวยการตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(2) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
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(3) วางระเบี ย บเกี่ย วกับ การดาเนิ นงานของสถาบั น โดยขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 32 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทนของสถาบัน เพื่อ
การนี้ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 33 ในกรณีที่ผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้อานวยการว่าง
ลง และยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อานวยการ คณะกรรมการจะแต่งตั้งรองผู้อานวยการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใด
เป็นผู้รักษาการแทนผู้อานวยการก็ได้
มาตรา 34 ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อานวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด 4
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
_________________
มาตรา 35 ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภทคือ
(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ผู้ซึ่ ง ปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือน หรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(2) ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซึ่ ง สถาบั น ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(3) ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
มาตรา 36 เจ้ าหน้ าที่ แ ละลู กจ้ างของสถาบั น ต้ องมีคุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มีลั กษณะต้ องห้ าม
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 27 (5) (6) (7) (8) (9) และ (11)
(5) ไม่ เป็ น ข้ าราชการซึ่ งมี ต าแหน่ งหรือ เงิน เดื อ นประจ า พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้างของส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
อื่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 35(3)
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งสถาบันมีความจาเป็นต้องจ้างตาม
ลักษณะงานของสถาบัน
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 36 (2) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาใน
สัญญาจ้าง
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มาตรา 37 การพ้นจากตาแหน่งของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 35 เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตาม มาตรา 36 (4) (5)
(4) ถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา 38 ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง
กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น รัฐ วิส าหกิ จ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ รัฐ มนตรีข อให้ ม าเป็ น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างโดยได้รับอนุมัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ ให้ผู้นั้น
ได้รับสิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
หมวด 5
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
_________________
มาตรา 39 การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของสถาบั น ท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ ต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้ รั บ ผิ ด ชอบขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการต ามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ ผู้ อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาร่วมกันแล้ว เสนอให้ คณะกรรมการให้ ความ
เห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้
มาตรา 40 ให้สถาบันจัดทางบดุล งบแสดงฐานะการเงิน ทาการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้ส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น โดยให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เป็ น ข้ อ วิ เคราะห์ ว่ า การใช้ จ่ ายดั งกล่ าวเป็ น ไปตาม
วัตถุป ระสงค์ ประหยั ด และได้ผลตามเป้ าหมายเพียงใด แล้ วทาบันทึ กรายงานผลการสอบบัญ ชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
สถาบัน สอบถามผู้อานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างและเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
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มาตรา 41 ให้สถาบันทารายงานประจาปีเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของ
สถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทาการ พร้อมทั้ งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
มาตรา 42 เพื่อ ประโยชน์ในการส่ งเสริมประสิ ท ธิภ าพการดาเนิน งานของสถาบั นและ
เพื่อให้สถาบันมีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกากับดูแลโดยมีเป้าหมายที่
แน่ชัด ให้สถาบันอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ กพม.กาหนด
หมวด 6
การกากับดูแล
_________________
มาตรา 43 ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันมีอานาจหน้าที่กากับ
ดูแลการดาเนินกิจการของสถาบันให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
นั้น เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้สถาบันชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาของ
สถาบั น ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ งสถาบั น นโยบายของรั ฐ บาล มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้นตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการได้
หมวด 7
ประกาศนียบัตร เครื่องหมายวิทยฐานะ
_________________
มาตรา 44 สถาบันมีอานาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองใน
กิจการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอานาจหน้าที่ของสถาบัน
มาตรา 45 สถาบั น อาจก าหนดให้ มี เครื่อ งหมายวิ ท ยฐานะการก าหนดลั ก ษณะ ชนิ ด
ประเภทและส่วนประกอบของเครื่องหมาย วิทยฐานะ ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบันโดยประกาศในราช
กิจ จานุ เษกษา เครื่องหมายวิท ยฐานะจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ ของ
สถาบัน
มาตรา 46 สถาบันอาจกาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน หรือส่วน
งานในสถาบันได้ โดยทาเป็นข้อกาหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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บทเฉพาะกาล
_________________
มาตรา 47 ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 เพื่ออนุมัติให้ มีการโอนทรัพย์สิน สิทธิ หนี้
และงบประมาณของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับศู นย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่มีอยู่ในวันที่พระ
ราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาที่ยังคงมีผู้ครองตาแหน่งอยู่ใน
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ไปเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
เพื่อเป็นทุนในการดาเนินกิจการของสถาบันในระยะเริ่มแรก ให้รัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรี
อนุ มั ติให้ มีการจั ด สรรงบประมาณให้ แก่ ส ถาบั นตามพระราชกฤษฎีกานี้ภ ายในวงเงินที่ รัฐมนตรีพิ จารณา
เห็นสมควร เพื่อให้สถาบันสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการโอนทรัพย์สิน สิทธิ ทั้งนี้ รายได้และงบประมาณของกรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีไปเป็นของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมเป็นอันยุบเลิก
มาตรา 48 ในระยะเริ่ ม แรกซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ มี
คณะกรรมการบริหารสถาบั น ประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสานักงบประมาณ
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการตาม
มาตรา 49 เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ เท่าที่จาเป็นไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 14 (1) และ (3)
การด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ประธานและคณะกรรมการตามมาตรา 14 (1) และ (3) ให้
คณะกรรมการบริหารสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดาเนินการสรรหาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
มาตรา 49 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันและให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีผู้อานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกรณี ที่ ผู้ ซึ่งได้ รั บ แต่ งตั้ งตามวรรคหนึ่ งเป็ น เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ ให้ ถื อว่ าได้รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีให้มาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ.2542 และเมื่ อได้มีการแต่งตั้งผู้ อานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้แล้ วให้ ผู้ นั้น มีสิ ทธิขอกลั บเข้ารับ
ราชการ หรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิม โดยให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง และรับเงินเดือนตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 โดยไม่เกินกว่า
อัตราที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กาหนด
มาตรา 50 ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 51 ถึงมาตรา 55 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับยังคงเป็นข้าราชการ
พนั กงานราชการ และลูกจ้างของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันตามพระราช
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กฤษฎีกานี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ลูกจ้างของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จนกว่าจะได้มีการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน
ตาม มาตรา 53
มาตรา 51 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้างตามมาตรา 50 ซึ่งสมัครใจเปลี่ยน
สถานะไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน สามารถใช้สิทธิแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน กาหนดภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
หรือตามที่คณะกรรมการตามมาตรา 48 เห็นสมควร
มาตรา 52 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสถาบันให้ ดารงตาแหน่งใดให้
เป็ น ไปตามอั ต ราก าลั ง คุ ณ สมบั ติ และอั ต ราเงิ น เดื อ น และเงิ น ป ระจ าต าแหน่ ง หรื อ ค่ า จ้ า ง ตามที่
คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนด ทั้งนี้ โดยต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ค ณะกรรมการดั งกล่ าวก าหนด ซึ่ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารดั งกล่ าวต้ อ งไม่ ขั ด หรือ แย้ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
มาตรา 53 ในการพิจารณาเจ้าหน้าที่ห รือลูกจ้างที่ใช้สิทธิเปลี่ยนสถานะตามมาตรา 51
และการคั ด เลื อ กประเมิ น ผลตามมาตรา 52 ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง มี จ านวนไม่ เกิ น เจ็ ด คนซึ่ ง
ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่งคือ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. ผู้แทนกรมเจ้าท่าและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
คณะกรรมการสถาบัน แต่งตั้งไม่เกินสี่คน โดยมีประธานกรรมการและเลขานุการตามที่คณะกรรมการดังกล่าว
แต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดาเนินการพิจารณา คุณสมบัติของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างที่ขอเปลี่ยนฐานะไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้ างของสถาบัน และการคัดเลือกประเมินผล
แล้วจึงเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มาตรา 54 เมื่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตาม
มาตรา 53 วรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศผลการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบั นซึ่งต้องกระทา
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ แต่ก่อนการประกาศผลดังกล่าว
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน แจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทราบก่อนอย่าง
น้อยเก้าสิบวันก่อนวันประกาศ
ถ้าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่ได้รับ
การคัดเลือกและประเมินผล เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างดังกล่าวอาจขอสละสิทธิการเปลี่ยนฐานะของตนได้โดยทา
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันกาหนดที่จะประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา 55 ให้รัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 เพื่ออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และสิทธิของ
ข้าราชการและลู กจ้างของกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศของ
คณะกรรมการสถาบันไปเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันที่คณะกรรมการดังกล่าวประกาศผล
การคัดเลือก
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มาตรา 56 ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา 54 ได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน อื่นๆตามตาแหน่งอัตราเงินเดือนและค่าจ้างตามที่คณะกรรมการสถาบัน
กาหนด รวมทั้งได้รับสวัสดิการและประโยชน์อื่นใดซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการพนักงาน ราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม
การเปลี่ยนจากข้าราชการของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ให้ถือว่าเป็น
การให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
การเปลี่ยนจากลูกจ้างของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีไปเป็นลูกจ้างของสถาบัน ให้ถือว่าเป็นการ
ออกจากงาน เพราะทางราชการการแปรสภาพหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายแรงงาน และให้ได้รับ
บาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
การเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ถือเป็นการออก
จากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
มาตรา 57 ให้ส่วนราชการในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีอยู่ใน
วัน ก่อนวัน ที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ ให้เป็นส่วนงานของสถาบันไปพลางจนกว่าจะได้ออกระเบียบของ
สถาบันจัดตั้ง ส่วนงานใหม่
มาตรา 58 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดของสถาบันตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้นาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดของกรมเจ้าท่ า กระทรวงคมนาคม ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกานี้
การดาเนินงานของสถาบันในหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ซึ่ง
ใช้บั งคับ อยู่ ในวัน ก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับสาหรับการเรียนการสอนต่อไปจนกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยหลักสูตรดังกล่าวจะสาเร็จการศึกษา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

................................................
นายกรัฐมนตรี

