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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ขึ้ น เป็ น องค์ ก ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ชีววิทยาศาสตร์” หมายความว่า วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างศูนย์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “ศลช.”
มาตรา ๖ ให้ศูนย์มีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
(๒) ส่งเสริ มและสนับสนุ น การวิจัย และการพัฒ นาต่อยอดการวิ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละนวั ต กรรม
ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
(๓) พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์
(๔) จัดทําและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
(๕) ประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ศูนย์มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อ ตั้ ง สิ ท ธิ หรือ ทํ า นิ ติก รรมทุก ประเภทผู ก พั น ทรั พ ย์ สิน ตลอดจนทํา นิ ติ ก รรมอื่ น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของศูนย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก
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(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์และการดําเนินงานของศูนย์
(๕) บริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๗) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์
การกู้ยืมเงินตาม (๖) และการเข้าร่วมทุน ตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของศูนย์ ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๐
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงิน อุด หนุน จากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น หรือองค์กรอื่น รวมทั้งจาก
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของศูนย์
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้ศูนย์ขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของศูนย์ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร ศูนย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้ของ
ศูนย์ในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพ ย์ซึ่งศูน ย์ได้มาจากการให้หรือซื้อด้ว ยเงินรายได้ข องศูน ย์เป็น
กรรมสิทธิ์ของศูนย์
ให้ศูน ย์มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัด หาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของศูนย์
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของศูนย์ ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของศูนย์โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของศูนย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ด้านการบริหาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ จํ า นวนไม่ เกิ น ห้า คน ซึ่ง คณะรัฐ มนตรี แ ต่ งตั้ ง จากผู้มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านชีววิทยาศาสตร์ ด้านการบริหาร ด้านธุรกิจและ
การลงทุน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์ โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ที่พ้น จากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ให้เป็น ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับศูนย์
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับศูนย์ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของศูน ย์ห รือขัด หรื อแย้งกับวั ต ถุประสงค์ข องศู น ย์ ไม่ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เว้น แต่เป็น ผู้ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แ ทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุนกับ
นิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งศูนย์จําเป็นต้องแต่งตั้ง ตามข้อผูกพัน
หรือตามลักษณะของกิจการของศูนย์
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่
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ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีค วามประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่ค ณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้ง กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ เพิ่มขึ้น ในระหว่างที่ กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ป ระธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้ กรรมการที่เหลือเลือ ก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดาํ เนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานของศูนย์
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปีของศูนย์
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์ของศูนย์
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(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญ หาหรืออุปสรรคอัน เกิด จากการบริหารจัด การ
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการ
ประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของศูนย์
(๖) ให้ความเห็น ชอบหลักเกณฑ์การจัด เก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของศูนย์
(๗) ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ต ามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) จัดตั้งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของศูนย์ในกรณีที่มีความจําเป็นและเห็น สมควรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาของศูนย์ดังกล่าว
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับศูนย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของศูนย์ การจัดแบ่งส่วนงานของศูนย์และขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการ
ลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของศูนย์ รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๑๐) ให้ ความเห็ น ชอบรายงานประจํ าปี แ ละเสนอต่อ รัฐ มนตรี เพื่ อปฏิบั ติก ารให้ เป็ น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
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(๑๑) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๙) (ง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุม หรือไม่อาจปฏิ บัติหน้ าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่อง
ที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื่อง
นั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดของที่ ประชุ ม ให้ ถือ เสี ย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี หนึ่ งเสีย งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํ านาจแต่ง ตั้ง ผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ง มีค วามเชี่ ย วชาญในด้ านที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของศูนย์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะทํ า งาน และที่ ป รึ ก ษาคณะทํ า งาน เพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางานจะต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับศูนย์ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของศูนย์หรือขัด
หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แ ทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๗)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๒๒ ให้ศูนย์มีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แ ทน ถ้าไม่มีร องผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการคนหนึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็น ผู้สามารถทํางานให้แ ก่ศูนย์ได้เต็มเวลา และต้องเป็น ผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ
ศูนย์ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผู้ อํ า นวยการมี ว าระอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสี่ ปี และอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อี ก ได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของศูน ย์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔
วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์
บรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ย วกับผลการดําเนิน งานด้านต่าง ๆ ของศูน ย์ร วมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของศูนย์
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
(๑) แต่ง ตั้ง รองผู้อํ านวยการหรือ ผู้ช่ ว ยผู้ อํา นวยการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี
และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อาํ นวยการเป็นผู้แทนของศูนย์ เพื่อการนี้
ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันศูนย์ เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ค ณะกรรมการเป็น ผู้กํา หนดอั ต ราเงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น ของ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
มาตรา ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มีสามประเภท คือ
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(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของศูนย์
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งศูนย์จ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของศูนย์เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของศูนย์
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับศูนย์
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งศูนย์จําเป็นต้องจ้างหรือ
แต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของศูนย์
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติง านอื่น ในกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์เป็นการชั่วคราวได้
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์เป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในศูนย์สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในศูนย์ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนย์
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องศู น ย์ ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รบั ผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้ศูนย์จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญ ชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของศูนย์ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของศูนย์
สอบถามผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของศูนย์เป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น
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มาตรา ๓๖ ให้ศูนย์ทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึง
ผลงานของศูนย์ในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของศูนย์ ตลอดจนการ
ติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนิน งานของศูน ย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ
และแผนงานที่ได้จัดทําไว้ ให้ศูนย์จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะ
บุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์จะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเ หตุผลจําเป็น เป็ น การเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
ให้ศูนย์รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการด้วย
มาตรา ๓๘ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งศูนย์ เมื่อศูนย์ดําเนินการครบสามปี ให้ศูนย์
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า โดยเป็นไปตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่รัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
การประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคล
ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
ให้ศูนย์รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และหากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการจัดตั้งให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกต่อไป
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หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และให้ สอดคล้ องกับวั ต ถุประสงค์ข องการจั ด ตั้งศู น ย์ นโยบายของรัฐ บาลและมติข องคณะรั ฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับศูนย์ เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ศูนย์ชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้ง
การกระทําของศูนย์ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับศูนย์ ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนย์ได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ เมื่ อ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ช้บั ง คั บ ให้ รัฐ มนตรี เ สนอคณะรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เฉพาะในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ไปเป็นของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ ๑๖/๒๕๕๒
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ลงวันที่ ๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพิ่มเติม ลงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พ ระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๔๓ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ในส่ว นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ข องประเทศไทย มีสิทธิข อ
เปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์ให้แจ้ง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
การเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การจะบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งใดให้เป็น ไปตาม
อัต รากํา ลั ง คุ ณ สมบั ติ และอัต ราเงิ น เดื อนหรื อค่ า จ้ างที่ ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กํ า หนด
ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัต รากําลังของศูนย์ที่จะมีขึ้น ด้วย และจะต้องได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว ทั้งนี้ โดยผู้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กํา หนด ซึ่ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธี การดั งกล่ าวต้ องไม่ ขัด หรือแย้งกั บ
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของศูนย์ ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย สํ านั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) ผู้ ใ ดเปลี่ ย นไปเป็ น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูน ย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ให้มีสิทธิกระทําได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้
กําหนด
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มาตรา ๔๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีร ะเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของศูนย์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ชีววิทยาศาสตร์มีความสําคัญและ
จําเป็นแก่การแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากสามารถนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่
การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมด้านชีววิท ยาศาสตร์ เพื่อให้ป ระเทศไทยเป็นศูนย์ก ลางทางด้านชีววิท ยาศาสตร์โดยให้มี
หน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดทําและเสนอยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาธุร กิจ และอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากร
ด้า นชี ววิ ท ยาศาสตร์ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ห น่ว ยงานนี้มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ มีค วามคล่อ งตั ว มีป ระสิท ธิภ าพ
สมควรจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

