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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“การทดสอบ” หมายความวา กระบวนทดสอบทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การสราง
เครื่องมือวัด การบริหารการทดสอบ การตรวจใหคะแนน การแปลผล และการรายงานผล
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสถาบัน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบัน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น เรียกวา “สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สทศ.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “National Institute of
Educational Testing Service (Public Organization)” เรียกโดยยอวา “NIETS”
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่หลักดังนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานการศึกษา
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาและการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ ตลอดจนใหความร วมมือ และสนับ สนุนการทดสอบทั้ งระดั บเขตพื้น ที่การศึก ษา และ
สถานศึกษา
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(๓) ดําเนินการเกี่ ยวกับการทดสอบทางการศึ กษา บริการสอบวัดความรู ค วามสามารถ
และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลไปใชเปนสวนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบ
โอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาตางระบบ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ตลอดจนเผยแพรเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
(๕) เปนศูนยกลางขอมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และใหบริการผลการทดสอบ
แกหนวยงานตาง ๆ ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล ดานการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให
การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหนวยงานการประเมินผลและทดสอบทาง
การศึกษา
(๗) เปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ใหสถาบันมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(๘) มอบใหองคกรหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๙) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไป
ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
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(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันหรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๕) และการกูยืมเงินตาม (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบดวย
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๔
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น รวมทั้ง
จากตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๑ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๒ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสถาบันไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของสถาบัน
เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสถาบัน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กันยายน ๒๕๔๘

หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา ซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหาร มนุษยศาสตร
หรือสังคมศาสตร และไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสี่คน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มาจาก
การสรรหา ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ เปนที่ประจักษในดานการศึกษา วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การบริหาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอกิจการของสถาบัน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน
ให ผู อํ า นวยการเป น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยตํ า แหน ง และให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง
เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหนง
แทนผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๙ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจาง
กับสถาบัน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงตั้งตาม
ขอผูกพันหรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับสถาบัน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมี
สภาพเปนการแขงขันกับกิจการของสถาบันหรือเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการหรือเปนผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่น
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหทําการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
จะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้ง
ไวแลว
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการที่เหลือเลือก
ผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๓) ให ก ารรั บ รองการดํ า เนิ น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด า นการวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษาของหนวยงานอื่นที่จัดการฝกอบรมใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สถาบันกําหนด
(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศหรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้
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(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขต
หนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่
และลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่ และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการมอบหมาย
ใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๖) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกานี้
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจํ า หน า ยทรั พ ย สิ น จากบั ญ ชี เ ป น สู ญ ตาม (๕) (ง) ต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและ
ให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาว า กรรมการผู นั้ น สมควรจะอยู ใ นที่ ป ระชุ ม และมี ม ติ ใ นการประชุ ม เรื่ อ งนั้ น
ไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลาและตองเปน
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
มาตรา ๒๖ ผูอํ านวยการมี วาระอยู ใ นตํา แหนง คราวละสี่ ป และอาจไดรั บแตง ตั้ง อีก ได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๕
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มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู โดยไมนับรวมผูอํานวยการ
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ของสถาบัน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเปน
ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖
วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการลงทุน แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย เจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ในกิจ การที่เกี่ยวกับ บุคคลภายนอก ให ผูอํา นวยการเปนผู แทนของสถาบั น
เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ให ค ณะกรรมการเป น ผู กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น
ของผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) ไมเปนผูมีสว นไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงตั้ง
ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๔ เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กันยายน ๒๕๔๘

(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่งไดรับอนุมัติ
ใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสถาบัน ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือ
ออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณ
บําเหน็ จบํานาญหรื อผลประโยชนตอบแทนอย างอื่น ทํานองเดียวกันเสมือ นอยูปฏิบัติ ราชการหรื อ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิมในระดับตําแหนงที่ไมต่ํากวาระดับ
ตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไว
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๖ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให มี ผู ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๓๗ ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง และเรียกใหสงสรรพสมุด
บัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๘ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ
สถาบันในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสถาบันจัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการประเมินผลกิจการของสถาบัน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน จะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล
ในดานประสิทธิภาพ และในดานพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได
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หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไป
ตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได
หมวด ๗
ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๑ สถาบันอาจออกขอ บังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง
ในกิจกรรมที่เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตอํานาจหนาที่ของสถาบันได
มาตรา ๔๒ สถาบันอาจจัดใหมีเครื่องหมายวิทยฐานะ
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของเครื่องหมายวิทยฐานะ ใหทําเปน
ประกาศของสถาบันโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เครื่องหมายวิทยฐานะจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน
มาตรา ๔๓ สถาบันอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณของสถาบันหรือ
สวนงานในสถาบันได โดยทําเปนขอกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดา
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กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักทดสอบกลาง สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู ไปเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๔๑/๒๕๔๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปจนกวาคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้เขารับหนาที่
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหกรรมการและเลขานุการตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
เปนการชั่วคราวไปจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๖ ภายใตบังคับมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ใหขาราชการและลูกจางของสํานัก
ทดสอบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของสํานักทดสอบกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติหนาที่ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๔๗ ข า ราชการและลู ก จ า งของสํ า นั ก ทดสอบกลาง สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ซึ่งสมัครใจ
เปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๕ กําหนด ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช บั ง คั บ และต อ งผ า นการคั ด เลื อ กและประเมิ น ผลตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๕ กํ า หนด ซึ่ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดั ง กล า วต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ หลั ก เกณฑ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
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การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กและประเมิ น ผลตามวรรคหนึ่ ง ให มี ผ ลในวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๘ ใหผู ที่ได รับการบรรจุแ ละแตง ตั้งเปน เจา หนา ที่แ ละลู กจ างตามมาตรา ๔๗
ไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจาง ตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๕ กําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น
เคยไดรับจากสวนราชการ
การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสถาบัน ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน ใหถือวาเปนการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๔๙ ใหสวนราชการในสํานักทดสอบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับเปนสวนงานของสถาบัน
จนกวาจะไดออกระเบียบของสถาบันจัดตั้งสวนงานใหม
มาตรา ๕๐ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักทดสอบกลาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชอยูในวันกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเปนตองมีสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาเพื่อเปนองคกรกลางในการศึกษา วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษา
ในระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ และเพื่อ ที่จะใหส ถาบันที่ จัด ตั้งขึ้ นมี การบริห ารและการจัด การ
ที่มีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

