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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ ส ถาบั น มี ที่ ทํ า การอยู่ ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร หรื อ สถานที่ อื่ น
ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน การพัฒนา หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ เกิ น ห้ า คน ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน
การพัฒนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
กรรมการจํานวนไม่ น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งต้อ งไม่ เป็ น ข้าราชการซึ่ งมีตํ าแหน่ งหรือ เงิน เดือ นประจํา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ ที่ พ้ น จากตํ าแหน่ งก่ อ นวาระ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รัฐ มนตรี กํ าหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ต้อ งเป็ น บุ คคลซึ่งมีคุ ณ วุฒิ แ ละ
ประสบการณ์ เหมาะสมกั บ กิ จ การของสถาบั น ตามที่ กํ าหนดไว้ในวัต ถุ ป ระสงค์ และมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๒๗
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
มาตรา ๖ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็น มาตรา ๑๓/๑ แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั น
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๓/๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง
คราวละสามปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือ ในกรณี ที่ ค ณะรัฐ มนตรีแ ต่ งตั้ งกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว่างที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง ไว้ แ ล้ ว ยั ง มี ว าระอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งหรื อ เป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง และในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินการ
ของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) อนุ มั ติ ง บประมาณประจํ า ปี งบการเงิ น แผนการลงทุ น และการดํ า เนิ น โครงการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
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(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบันในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่ ง ตั้ ง และการถอดถอนผู้ อํ า นวยการ การปฏิ บั ติ ง านและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ง) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วิ นั ย และการลงโทษทางวิ นั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการอุ ท ธรณ์ ก ารลงโทษของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ซ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) การกํ า หนดขอบเขตเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ญ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง และเครื่องหมายสถาบัน
(๔) ให้ความเห็ นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํ ารุง ค่าตอบแทนและค่าบริการใน
การดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
สํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง (๓) (ฉ) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๙ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็น มาตรา ๑๗/๑ แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั น
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๑๗/๑ ในการควบคุ ม ดู แ ลการดํ าเนิ น งานของสถาบั น ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ ความซื่ อสัต ย์สุจริต การลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน การกระจายอํานาจ การตั ดสิน ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒ นา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๗ (๓) (ซ) และคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ ป รึก ษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ ก รรมการ จะต้ อ งไม่ เป็ น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นําความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุ ก รรมการ และอนุ ก รรมการ ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๐ ให้ ส ถาบั น มี ผู้ อํ า นวยการคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารกิ จ การของสถาบั น ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
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การสรรหาผู้อํานวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๐/๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๒๐/๑ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิ บ วั น หากดํ า เนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๐/๒ ผู้อํานวยการต้องเป็นบุคคลที่เหมาะสมและมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันจะยัง
ประโยชน์ให้เกิดแก่กิจการของสถาบัน สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๐/๒”
มาตรา ๑๓ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นวรรคสามของมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ห้ าปี บ ริ บู รณ์ ให้ ถื อ ว่ าเป็ น การพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหาร
กิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญ ชาเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างทุกตําแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ให้ การดํ าเนิ น งานของ
สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงิ น และการบั ญ ชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิ น และงบประมาณของปี ต่ อ ไปต่ อ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
(๔) หาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน”
มาตรา ๑๕ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็น มาตรา ๒๔/๑ แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั น
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๒๔/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อํานวยการด้วย แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่
ของสถาบัน สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง”

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบั ญชี และต้องจัดให้ มี การตรวจสอบภายในเกี่ ยวกั บการเงิน การบั ญชี และการพั สดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้”
มาตรา ๑๙ ให้ ยกเลิ ก มาตรา ๓๔ แห่ งพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ งสถาบั น ระหว่ างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ ให้ รัฐมนตรี มี อํ านาจหน้ าที่ กํ ากั บดู แลการดํ าเนิ นกิ จการของสถาบั นให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับสถาบั น เพื่ อการนี้ ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้
สถาบั น ชี้ แ จง แสดงความคิ ด เห็ น ทํ ารายงาน หรื อ ยั บ ยั้ งการกระทํ าของสถาบั น ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได้”
มาตรา ๒๑ ให้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๑๒ แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
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ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระและยังคงอยู่
ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒ นา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๒ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กํ า หนด ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่ ใช้บั งคับ อยู่ในวัน ก่อนวัน ที่ พ ระราชกฤษฎี กานี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ใช้บั งคับ ได้ต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ขัด หรือ แย้งกั บ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง
ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก านี้ ใช้ บั งคั บ ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ เกิ น หนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจ
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

