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ค าอธิบาย 

องคก์รภาครฐั 

 

การบรหิารงานภาครฐัในปัจจุบนัอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่  
(New public management) ซึ่งเป็นการน าเอาแนวความคิดในการบรหิารองค์กรเอกชน 
มาปรบัใช้กบัการบรหิารองค์กรภาครฐั เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารงานมากขึ้น 
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้ ได้ถูกน ามาใช้อย่างเป็นทางการครัง้แรก 
ในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบบัที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยการบรหิารงานภาครฐั หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
ทศิทางในการบรหิารงานของประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง 
การต่างประเทศ ว่าจะเป็นไปตามแนวทางหรอืดว้ยวธิกีารใด ทีจ่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน และเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั มีประสทิธภิาพ คุ้มค่าในเชงิภารกิจ
ของรฐั กระจายอ านาจการตดัสนิใจ อ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยการจดัหาอตัราก าลงัของบุคลากร งบประมาณ เครื่องมอืเครื่องใช้ต่าง ๆ 
รวมตลอดถงึการวางกฎ ระเบยีบต่าง ๆ ทีม่าสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทศิทาง 
ทีก่ าหนดไว ้

ในปัจจุบนัโครงสรา้งการบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยมทีัง้ระบบรวมอ านาจ
และระบบกระจายอ านาจ ทัง้นี้  เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท
หน่วยงานของรฐัในก ากบัของฝ่ายบรหิาร จะสามารถแบ่งแยกประเภทของหน่วยงานของ
รฐัออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ดว้ยกนั ประเภทแรก คอื หน่วยงานของรฐัในก ากบัของฝ่าย
บรหิารทีเ่ป็นนิติบุคคล และประเภททีส่อง คอื หน่วยงานอื่นที่ใชอ้ านาจรฐัแต่ไม่ถอืเป็น
หน่วยงานของรฐัในประเภทแรก  

หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลนั ้น 
สามารถแยกออกไดเ้ป็น ๔ ประเภท ดงันี้ 

๑. ส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ 
ทางปกครองอนัเป็นภารกิจหลกัของรฐั ให้บริการเป็นการทัว่ไป มีบุคลากรที่อาจเป็น
ขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งประจ า 

๒. รฐัวสิาหกจิ ซึง่เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบบรกิารสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม มวีตัถุประสงคเ์พื่อการแสวงหารายได้ สามารถประกอบกจิการด้วย
ตัวเองในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ และหากมีความจ าเป็นต้องรบัเงินงบประมาณ
สนับสนุนเป็นครัง้คราวหรอืบางส่วน ในกรณีนี้รฐัก็จะจดัสรรงบประมาณให้ในรูปของ 
เงนิอุดหนุน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒ 

๓. องคก์ารมหาชน เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบบรกิารสาธารณะทางสงัคมและ
วัฒนธรรม ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร และมีความเหมาะสมที่จะจัดตัง้
หน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยมีความ 
มุ่งหมายให้มกีารใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและบุคลากรให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด ซึ่งหาก
ยงัคงใหเ้ป็นองคก์รภาครฐัประเภทส่วนราชการ กฎระเบยีบของทางราชการจะท าใหก้าร
บรหิารงานไม่บรรลุเป้าหมายของภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ในดา้นความสมัพนัธ์
กบัรฐั รฐัยงัมีอ านาจบรหิารจดัการผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง
และการใหน้โยบาย รวมทัง้การก ากบัดแูลจากรฐัมนตรผีูร้กัษาการ 

๔. หน่วยงานของรฐัรปูแบบใหม่เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภารกจิของรฐั 

๔.๑ หน่วยธุรการขององคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระ 

๔.๒ กองทุนทีเ่ป็นนิตบิุคคล เพื่อเป็นกลไกหรอืเครื่องมอืทางเศรษฐกจิของ
รฐัในการด าเนินบรกิารสาธารณะแก่ประชาชน หรอืกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรอืเพื่อการ
แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิเฉพาะดา้น 

๔.๓ หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ 

ส าหรบัหน่วยงานอื่นที่ใช้อ านาจรฐัแต่ไม่ถือเป็นหน่วยงานของรฐัในประเภทแรก 
ไดแ้ก ่สภาวชิาชพี สถาบนัภายใตม้ลูนิธ ิซึง่เป็นกลไกของสว่นราชการ และนิตบิุคคลเฉพาะกจิ  
อนัเป็นหน่วยงานทีใ่ชอ้ านาจรฐัหรอืเป็นกลไกในการจดัท าบรกิารสาธารณะของรฐั 

องคก์รภาครฐัทีก่ล่าวมาขา้งต้นทัง้หมดจะเป็นองคก์รในฝ่ายบรหิาร โดยอาจอยู่
ในลกัษณะที่เป็นองค์กรในบังคบับญัชาหรอืองค์กรที่อยู่ในก ากับดูแลของฝ่ายบรหิาร  
ซึ่งส่วนใหญ่จะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ กฎหมาย 

ว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรอืกฎหมายอื่น 

 

(๑) ส่วนราชการ 
 

ส่วนราชการเป็นองค์กรที่รฐัจดัตัง้ขึ้นเพื่อด าเนินการบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนโดยฝ่ายปกครอง เน่ืองจากกจิการบางประเภทไม่เหมาะหรอืไม่สามารถทีจ่ะให้
เอกชนด าเนินการ เช่น การป้องกนัประเทศ และการรกัษาความสงบภายในประเทศ 

ส่วนราชการเริ่มเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่๕ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดม้กีารปฏริปูระบบราชการครัง้ใหญ่ ซึง่ในการปฏริูป
ระบบราชการครัง้นี้ได้มีการแบ่งหน่วยงานราชการหรอืส่วนราชการออกตามประเภท  
ของภารกิจรวม ๑๒ กระทรวง โดยส่วนการบริหารหัวเมืองมีผู้ว่าราชการเมืองที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้เป็นข้าราชการกินเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน  
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๓ 

และก าหนดให้มีหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อท าหน้าที่ควบคุมเมอืงหลาย ๆ เมอืง เรยีกว่า 
“มณฑลเทศาภิบาล” มขีา้หลวงเทศาภิบาลทีพ่ระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้เป็นผู้มอี านาจ
สูงสุดรับผิดชอบในการบริหารงาน ซึ่งการก าหนดหน่วยราชการหรือส่วนราชการ 
และอ านาจหน้าที่ลักษณะนี้ เท่ากับเป็นการรวมอ านาจในการบริหารเข้าสู่ส่วนกลาง  
แต่อย่างไรกด็ ีไดม้กีารจดัใหม้กีารกระจายอ านาจการบรหิารใหก้บัชุมชนทีเ่ลก็กว่าเมอืง 
โดยจดัตัง้ให้มีการบริหารงานในรูปแบบของสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลแห่งแรกตัง้อยู่ที่
ต าบลท่าฉลอม จงัหวดัสมุทรสาคร เรยีกว่า “สขุาภบิาลท่าฉลอม” 

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน  
การจดัระเบยีบการบรหิารราชการแผ่นดนิเพื่อจดัท าบรกิารสาธารณะของรฐัไดแ้บ่งออกเป็น 
๓ สว่น ไดแ้ก่ การบรหิารราชการส่วนกลาง การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค และการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นไปตามหลกัการการบรหิารราชการแบบการรวมศูนย์อ านาจ
การปกครอง และการกระจายการรวมศูนย์อ านาจการปกครอง และการกระจายอ านาจ 
ทางปกครอง ซึง่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ลกัษณะการด าเนินงานของสว่นราชการจะเป็นการบรกิารสาธารณะทีม่ลีกัษณะ
ของกิจการที่ต้องอยู่ในการอ านวยการหรือการควบคุมของฝ่ายปกครองที่จะจัดท า 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยสว่นราชการจะเป็นผูด้ าเนินการในบรกิาร
สาธารณะนัน้เอง  

ส าหรับการจัดตัง้ส่วนราชการโดยหลกัจะเป็นไปโดยผลของกฎหมาย เช่น 
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ กฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม หรอืกฎหมายเฉพาะที่บญัญัติให้มีหรือจดัตัง้ส่วนราชการขึ้น  ซึ่งหลกัการ
ส าคญัเกีย่วกบัองคก์รภาครฐัประเภทสว่นราชการ มดีงันี้ 

๑. เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อรบัผดิชอบการใหบ้รกิารสาธารณะทางปกครอง 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ เช่น การรกัษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ  
การออกกฎระเบยีบ การอนุมตัหิรอือนุญาตตามกฎหมาย รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ 

๒. เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งแสวงหาก าไร 

๓. ในแง่ความสมัพันธ์กับรัฐ นัน้ รัฐเป็นผู้จ ัดตัง้และปกครองบังคับบัญชา  
เป็นองคก์รทีใ่ชง้บประมาณแผ่นดนิ การใชอ้ านาจของหน่วยงานส่วนราชการเป็นการใช้
อ านาจฝ่ายเดยีวของรฐัเป็นหลกัโดยบุคลากรของรฐัจะมีสถานะเป็นขา้ราชการ และรฐั
ตอ้งรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการกระท าของหน่วยงานนัน้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔ 

พระราชบญัญตั ิ

ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที ่๕๗ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ ใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๓) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๖) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๗) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๘) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๙) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๙๙ ก/หน้า ๑๔/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕ 

(๑๐) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๑๑) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๑๒) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๑๓) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๑๔) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๑๕) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑๖) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑๗) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑๘) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑๙) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒๐) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒๑) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒๒) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒๓) พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕๒  ใหม้กีระทรวง และสว่นราชการทีม่ฐีานะเป็นกระทรวง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกันายกรฐัมนตร ี

(๒) กระทรวงกลาโหม 

(๓) กระทรวงการคลงั 

(๔) กระทรวงการต่างประเทศ 

(๕) กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

(๖) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

(๖/๑)๓ กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(๘) กระทรวงคมนาคม 

                                                 
๒ การเรยีกชื่อส่วนราชการต่าง ๆ ต้องเรยีกตามชือ่ทีก่ าหนดไว ้แต่ในกรณทีีบ่างส่วนราชการ

มชีือ่ตรงกนัในแต่ละกระทรวง เช่น ส านกังานรฐัมนตร ีกค็วรตอ้งระบุชือ่กระทรวงเจา้สงักดัต่อทา้ย  ทัง้นี้ 
เพือ่มใิหเ้กดิความสบัสนว่าส่วนราชการนัน้ ๆ ขึน้อยู่กบักระทรวงใด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา 
: เรือ่งเสรจ็ที ่๓๔๑/๒๕๒๘) 

๓ มาตรา ๕ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖ 

(๘/๑)๔ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๙) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๑๐)๕ (ยกเลกิ) 
(๑๑) กระทรวงพลงังาน 

(๑๒) กระทรวงพาณิชย ์

(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 

(๑๔) กระทรวงยุตธิรรม 

(๑๕) กระทรวงแรงงาน 

(๑๖) กระทรวงวฒันธรรม 

(๑๗)๖ (ยกเลกิ) 
(๑๘) กระทรวงศกึษาธกิาร 

(๑๙) กระทรวงสาธารณสขุ 

(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

หมวด ๑ 

ส านกันายกรฐัมนตร ี

   
 

มาตรา ๖๗  ส านักนายกรฐัมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัราชการทัว่ไปของ
นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีรบัผดิชอบการบรหิารราชการทัว่ไป เสนอแนะนโยบาย
และวางแผนการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และความมัน่คง และราชการ
เกี่ยวกบัการงบประมาณ ระบบราชการ การบรหิารงานบุคคล กฎหมายและการพฒันา
กฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน  
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า การปฏบิตัภิารกจิพเิศษและราชการอื่นตามทีม่กีฎหมาย

                                                 
๔ มาตรา ๕ (๘/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕ มาตรา ๕ (๑๐) ยกเลกิโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๕ (๑๗) ยกเลกิโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/๒๕๖๐  

เรือ่ง การจดัตัง้ส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๗ 

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักนายกรฐัมนตรีหรือส่วนราชการที่สงักัดส านัก
นายกรฐัมนตรหีรอืทีม่ไิดอ้ยู่ภายในอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

 

มาตรา ๗  ส านกันายกรฐัมนตร ีมสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

(๒) กรมประชาสมัพนัธ ์

(๓) ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

สว่นราชการทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี

(๔) ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

(๕) ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

(๖) ส านกัขา่วกรองแห่งชาต ิ

(๗) ส านกังบประมาณ 

(๘) ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๙) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

(๑๐) ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

(๑๑) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

(๑๒)๘ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(๑๓)๙ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

(๑๔)๑๐ ส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

(๑๕)๑๑ ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้ง
ความสามคัคปีรองดอง 

                                                 
๘ มาตรา ๗ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๗ (๑๓) เพิ่มโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗  

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสรมิการลงทุน 

๑๐ มาตรา ๗ (๑๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่๒/๒๕๖๑ 
เรือ่ง การจดัสรรภารกจิและบุคลากรของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 

๑๑ มาตรา ๗ (๑๕) เพิ่มโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑  
เรือ่ง กลไกในการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าตแิละการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๘ 

หมวด ๒ 

กระทรวงกลาโหม 

   
 

มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกนัและรกัษา
ความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคุกคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ การรกัษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงกลาโหมหรอืส่วนราชการทีส่งักดักระทรวงกลาโหม 

 

มาตรา ๙  การจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบแบบแผนว่าดว้ยการนัน้ 

 

หมวด ๓ 
กระทรวงการคลงั 
   

 

มาตรา ๑๐๑๒  กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง
แผ่นดนิ การประเมนิราคาทรพัย์สนิ การบรหิารพสัดุภาครฐั กจิการเกี่ยวกบัทีร่าชพสัดุ 
ทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ภาษีอากร การรษัฎากร กจิการหารายไดท้ีร่ฐัมอี านาจด าเนินการ
ได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหาร  
หนี้สาธารณะ การบรหิารและการพฒันารฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั และราชการอื่น
ตามที่มกีฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลงัหรอืส่วนราชการที่
สงักดักระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลงั มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมธนารกัษ์ 
(๔) กรมบญัชกีลาง 

(๕) กรมศุลกากร 

                                                 
๑๒ โรงงานยาสบูเป็นรฐัวสิาหกจิประเภทหน่วยงานธุรกจิทีร่ฐับาลเป็นเจา้ของ โดยอยู่ภายใต้

การก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงัตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๖/๒๕๔๖) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๙ 

(๖) กรมสรรพสามติ 

(๗) กรมสรรพากร 

(๘) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

(๙) ส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 

(๑๐) ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 

 

หมวด ๔ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

   
 

มาตรา ๑๒๑๓  กระทรวงการต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ต่างประเทศ และราชการอื่นตามที่ได้มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการต่างประเทศหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงการต่างประเทศ 

 

มาตรา ๑๓  กระทรวงการต่างประเทศ มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมการกงสลุ 

(๓/๑)๑๔ กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

(๔) กรมพธิกีารทตู 

(๕) กรมยุโรป 

(๖)๑๕ (ยกเลกิ) 
(๗) กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

(๘) กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย 

                                                 
๑๓ การพิจารณารูปแบบหรือสถานะของหนังสือสัญญาระหว่างรัฐบาล เป็นอ านาจของ 

กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกบัปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ 
และสนธิสัญญา ซึ่ งเป็นไปตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๐๕/๒๕๕๗)  

๑๔ มาตรา ๑๓ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕ มาตรา ๑๓ (๖) ยกเลกิโดยผลของพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานความร่วมมอืเพื่อการ
พฒันาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๐ 

(๙) กรมสารนิเทศ 

(๑๐) กรมองคก์ารระหว่างประเทศ 

(๑๑) กรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้

(๑๒) กรมอาเซยีน 

(๑๓) กรมเอเชยีตะวนัออก 

(๑๔) กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 

 

หมวด ๕ 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

   
 

มาตรา ๑๔  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกฬีา การศกึษาด้านกฬีา 
นันทนาการ และราชการอื่นตามทีม่กีฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีาหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

 

มาตรา ๑๕  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมพลศกึษา* 

(๔) กรมการท่องเทีย่ว* 

 

หมวด ๖ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

   
 

มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกบัการพฒันาสงัคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสงัคม 
การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพและความมัน่คงในชวีติ สถาบนัครอบครวั และชุมชน และ
ราชการอื่นตามที่มกีฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษยห์รอืส่วนราชการทีส่งักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๑ 

มาตรา ๑๗๑๖  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มสี่วนราชการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมกจิการเดก็และเยาวชน 

(๔) กรมกจิการผูส้งูอายุ 
(๔/๑)๑๗ ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ 
(๕) กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

(๖) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 

(๗) กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

 

หมวด ๖/๑ 

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม๑๘ 

   
 

มาตรา ๑๗/๑๑๙  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 
การวจิยัและการสรา้งสรรคน์วตักรรม เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศเท่าทนัการเปลีย่นแปลง
ของโลก และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการที่ส ังกัดกระทรวง 
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

 

มาตรา ๑๗/๒๒๐  การจดัระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ มาตรา ๑๗ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๘ หมวด ๖/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม มาตรา ๑๗/๑  

และมาตรา ๑๗/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๒ 

หมวด ๗ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   
 

มาตรา ๑๘๒๑  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับ 
การเกษตรกรรม การจดัหาแหล่งน ้าและพฒันาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ส่งเสรมิและพฒันาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทัง้กระบวนการผลิตและสนิค้า
เกษตรกรรม และราชการอื่นทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๒/๑)๒๒ กรมการขา้ว 

(๓) กรมชลประทาน 

(๔) กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

(๕) กรมประมง 

(๖) กรมปศุสตัว ์

(๖/๑)๒๓ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
(๗)๒๔ (ยกเลกิ) 

                                                 
๒๑ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงอ านาจหน้าที่
และกจิการของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ
พนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๒ มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๓ มาตรา ๑๙ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๔ มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลกิโดยผลของพระราชกฤษฎกีาโอนกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละ
กจิการของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๓ 

(๘) กรมพฒันาทีด่นิ 

(๙) กรมวชิาการเกษตร 

(๑๐) กรมสง่เสรมิการเกษตร 

(๑๑) กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

(๑๑/๑)๒๕ กรมหม่อนไหม 

(๑๒) ส านกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 

(๑๓)๒๖ ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

(๑๔) ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

หมวด ๘ 
กระทรวงคมนาคม 
   

 

มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจ 
การขนส่ง การวางแผนจราจร และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และ
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือ  
สว่นราชการทีส่งักดักระทรวงคมนาคม 

 

มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมเจา้ท่า* 

(๔) กรมการขนสง่ทางบก 

(๔/๑)๒๗ กรมการขนสง่ทางราง 

                                                 
๒๕ มาตรา ๑๙ (๑๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๖ ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิจดัตัง้ขึน้ตามมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่ง

พระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมสีถานะเป็นส่วนราชการที่เรยีกชื่อ 
อย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม  ดงันัน้ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานฯ ซึ่งเป็นหวัหน้าส่วนราชการจงึ 
มีฐานะเทียบเท่าอธิบดี ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๒๕/๒๕๕๕) 

๒๗ มาตรา ๒๑ (๔/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๔ 

(๕)๒๘ กรมท่าอากาศยาน 

(๖) กรมทางหลวง 

(๗) กรมทางหลวงชนบท 

(๘) ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

 

หมวด ๘/๑  
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม๒๙ 

   
 

มาตรา ๒๑/๑๓๐  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอ านาจหน้าที่
เกีย่วกบัการวางแผน สง่เสรมิ พฒันา และด าเนินกจิการเกีย่วกบัดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม การอุตุนิยมวทิยา การสถติ ิและราชการอื่น ตามทีม่กีฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมหรอืส่วนราชการที่สงักัดกระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๒๑/๒๓๑  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมอุตุนิยมวทิยา 

(๔) ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

(๕) ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

 

                                                 
๒๘ มาตรา ๒๑ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิรบัปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙ หมวด ๘/๑ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม มาตรา มาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ 

เพิม่โดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๐ มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๑ มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๕ 

หมวด ๙ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   
 

มาตรา ๒๒๓๒  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มอี านาจหน้าที่
เกีย่วกบัการป่าไม ้การสงวน อนุรกัษ์ และการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
การจดัการการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื และราชการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหรอืส่วนราชการทีส่งักดั
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

มาตรา ๒๓  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมควบคุมมลพษิ 

(๔)๓๓ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

(๕) กรมทรพัยากรธรณี 
(๖) กรมทรพัยากรน ้า 

(๗) กรมทรพัยากรน ้าบาดาล 

(๗/๑)๓๔ กรมป่าไม ้

                                                 
๓๒ มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงอ านาจหน้าที่
และกจิการของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ ป่า และ
พนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๓ เมื่อมีการโอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวกับงานจัดการ 
ป่าชายเลน มาเป็นของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  ดงันัน้ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่จงึมี
อ านาจสัง่การใหพ้นักงานเจา้หน้าทีเ่ขา้ไปด าเนินการฟ้ืนฟูและท าลายคนัดนิกัน้น ้าทะเล โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อปรบัปรุงสภาพพื้นที่ให้ป่าชายเลนได้ฟ้ืนตวักลบัคนืสู่ความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นการด าเนินการตาม
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดัการพื้นทีป่่าชายเลนตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๔๓ 
และวนัที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๒๓/๒๕๕๓) 

๓๔ มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพิม่โดยผลของพระราชกฤษฎกีาโอนกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละ
กจิการของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๖ 

(๘) กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(๙) กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 

(๑๐) ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

หมวด ๑๐ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร๓๕ 

   
 

มาตรา ๒๔๓๖  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๒๕๓๗  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๑๑ 
กระทรวงพลงังาน 
   

 

มาตรา ๒๖  กระทรวงพลงังาน มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัหา พฒันาและ
บรหิารจดัการพลงังาน และราชการอื่นตามทีม่กีฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจและหน้าที่
ของกระทรวงพลงังานหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงพลงังาน 

 

มาตรา ๒๗  กระทรวงพลงังาน มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

(๔) กรมธุรกจิพลงังาน 

(๕) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

(๖) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 

                                                 
๓๕ หมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ 

ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๖ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๗ มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๗ 

หมวด ๑๒ 

กระทรวงพาณชิย ์

   
 

มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการค้า ธุรกิจบรกิาร 
ทรพัย์สนิทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มกีฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงพาณิชยห์รอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงพาณิชย ์

 

มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชย ์มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมการคา้ต่างประเทศ 

(๔) กรมการคา้ภายใน 

(๕)๓๘ (ยกเลกิ) 
(๖) กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

(๗) กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

(๘) กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

(๙) กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

(๑๐)๓๙ ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ 

 

หมวด ๑๓ 

กระทรวงมหาดไทย 

   
 

มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข 
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสงัคม การส่งเสรมิ
และพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบรหิารราชการส่วนภูมิภาค การปกครอง
ท้องที่ การส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นและพฒันาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมัน่คง
ภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด 
ใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทยหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงมหาดไทย 

 

                                                 
๓๘ มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๙ มาตรา ๒๙ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๘ 

มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมการปกครอง 

(๔) กรมการพฒันาชุมชน 

(๕) กรมทีด่นิ 

(๖) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๗) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

(๘) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

หมวด ๑๔ 

กระทรวงยตุธิรรม 

   
 

มาตรา ๓๒  กระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการ
กระบวนการยุตธิรรม เสรมิสรา้งและอ านวยความยุตธิรรมในสงัคม และราชการอื่นตามที่
มกีฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรอืส่วนราชการที่สงักดั
กระทรวงยุตธิรรม 

 

มาตรา ๓๓  กระทรวงยุตธิรรม มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมคุมประพฤต ิ

(๔) กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

(๕) กรมบงัคบัคด ี

(๖) กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

(๗) กรมราชทณัฑ ์

(๘) กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

(๙) ส านกังานกจิการยุตธิรรม 

(๑๐) สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์

สว่นราชการทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อรฐัมนตร ี

(๑๑) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๑๙ 

หมวด ๑๕ 

กระทรวงแรงงาน 

   
 

มาตรา ๓๔๔๐  กระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและ
คุม้ครองแรงงาน พฒันาฝีมอืแรงงาน สง่เสรมิใหป้ระชาชนมงีานท า และราชการอื่นตามที่
มกีฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรอืส่วนราชการที่สงักดั
กระทรวงแรงงาน 

 

มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมการจดัหางาน 

(๔) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

(๕) กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

(๖) ส านกังานประกนัสงัคม 

 

หมวด ๑๖ 

กระทรวงวฒันธรรม 

   
 

มาตรา ๓๖  กระทรวงวฒันธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัศลิปะ ศาสนา และ
วฒันธรรม และราชการอื่นตามที่มกีฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
วฒันธรรมหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงวฒันธรรม 

 

มาตรา ๓๗  กระทรวงวฒันธรรม มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมการศาสนา 

(๔) กรมศลิปากร 

                                                 
๔๐ การจดัตัง้โรงพยาบาลประกนัสงัคมไมอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงแรงงานตามมาตรา 

๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงาน
ประกนัสงัคมจงึไม่มอี านาจในการจดัตัง้โรงพยาบาลประกนัสงัคม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๘๕๔/๒๕๕๑) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๐ 

(๕)๔๑ กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 

(๖) ส านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 

 
หมวด ๑๗ 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย๔ี๒ 

   
 

มาตรา ๓๘๔๓  (ยกเลกิ) 
มาตรา ๓๙๔๔  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๑๘ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

   
 

มาตรา ๔๐๔๕  กระทรวงศกึษาธกิาร มอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิและก ากบั
ดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นทีม่กีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา สนับสนุนทรพัยากรเพื่อการศกึษา ส่งเสรมิ
และประสานงานการศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และการกฬีาเพื่อการศกึษา รวมทัง้การตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษา และราชการอื่นตามที่มกีฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าทีข่องกระทรวงศกึษาธกิารหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

 

มาตรา ๔๑  การจดัระเบยีบราชการกระทรวงศกึษาธกิาร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนัน้ 

 

                                                 
๔๑ มาตรา ๓๗ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๒ หมวด ๑๗ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ยกเลกิโดย

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕ มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๑ 

หมวด ๑๙ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

   
 

มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
ประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสขุหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงสาธารณสขุ 

 

มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสขุ มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมการแพทย ์

(๔) กรมควบคุมโรค 

(๕) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก* 

(๖) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

(๗) กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

(๘) กรมสขุภาพจติ 

(๙) กรมอนามยั 

(๑๐) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

หมวด ๒๐ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

   
 

มาตรา ๔๔๔๖ กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาผูป้ระกอบการ และราชการอื่นตามที่มกีฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงอุตสาหกรรมหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงอุตสาหกรรม 

 

                                                 
๔๖ มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๐๐/๒๕๕๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสรมิการลงทุน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๒ 

มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม มสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส านกังานรฐัมนตร ี

(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 

(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔) กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 

(๕) กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 
(๖) ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

(๗) ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

(๘) ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

(๙)๔๗ (ยกเลกิ) 
วรรคสอง๔๘ (ยกเลกิ)  
 

หมวด ๒๑ 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง 

   
 

มาตรา ๔๖  ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
มดีงัต่อไปนี้ 

(๑)๔๙ (ยกเลกิ) 
(๒)๕๐ (ยกเลกิ) 
(๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการ

พระพุทธศาสนา ส่งเสรมิพฒันาพระพุทธศาสนาและดแูลรกัษาศาสนสมบตัติามกฎหมาย
ว่าดว้ยคณะสงฆ ์และอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

                                                 
๔๗ มาตรา ๔๕ (๙) ยกเลกิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง  

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุน 
๔๘ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลกิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๐๐/

๒๕๕๗ เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรมและกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสรมิการลงทุน 

๔๙ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๐ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการในพระองค ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๓ 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารมิอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

(๕)๕๑ (ยกเลกิ) 
(๖)๕๒ ส านกังานราชบณัฑติยสภา มอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการคน้ควา้ วจิยั และ

เผยแพร่ทางวชิาการและอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(๗) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย และอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(๘)๕๓ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิมอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

(๙)๕๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
และอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

สว่นราชการตามวรรคหนึ่งมฐีานะเป็นกรม อยู่ในบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร๕ี๕ 

                                                 
๕๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๒ ค าว่า “ราชบณัฑติยสถาน” ไดเ้ปลีย่นเป็น “ส านกังานราชบณัฑติยสภา” แลว้ โดยผลของ

มาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัริาชบณัฑติยสภา พ ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๘) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๔๖ (๘) แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บญัญัติให้
ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเป็นส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง 
หรือทบวง และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ไดบ้ญัญตัิให้เลขาธกิาร ปปง. ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี ดงันัน้ เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของ
เลขาธกิาร ปปง. จงึเท่ากนักบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของปลดักระทรวงโดยผลของกฎหมาย 
ในปัจจุบันจึงไม่มีอัตราเงนิเพิ่มพิเศษที่จะน าไปรวมกันกับเงินเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งของ
เลขาธกิาร ปปง. อกี (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๒๕/๒๕๖๐)  

๕๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕๕ มาตรา ๔๖ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๔ 

วรรคสาม๕๖ (ยกเลกิ) 
 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๗  ให้โอนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที่ ทรพัย์สนิ งบประมาณ หนี้ 
สทิธ ิและภาระผูกพนัทัง้ปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่ถูกยุบเลกิ
ตามมาตรา ๓ ไปเป็นของกระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่ างอื่น 
ตามพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ โดยกจิการ อ านาจหน้าที่ ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิ
และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นใดจะโอนไปเป็นของ 
สว่นราชการใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ในพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว
จะก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรฐัมนตรีหรือ
ประกาศของรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกไ็ด ้

 

มาตรา ๔๘๕๗  ให้โอนบรรดาขา้ราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของกระทรวง 
ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นทีถู่กยุบเลกิตามมาตรา ๓ ไปเป็นขา้ราชการ ลกูจา้ง และ
อตัราก าลงัของกระทรวง กรมหรอืส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบญัญตัินี้
ตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ในพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวจะก าหนดใหก้ารก าหนด
รายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรี 
ทีเ่กีย่วขอ้งกไ็ด ้

มาตรา ๔๙  บรรดาอ านาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายก าหนดให้ เป็นของ 
สว่นราชการทีถู่กยุบเลกิตามมาตรา ๓ หรอืของรฐัมนตร ีผูด้ ารงต าแหน่ง หรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัิ
หน้าที่ในส่วนราชการนัน้ ให้โอนไปเป็นของส่วนราชการ หรือของรฐัมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการอื่นตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

ในการโอนอ านาจหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ถา้จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการตามกฎหมายใด หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองกฎหมายในส่วนที่
เกีย่วขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีแ่ละเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว 

                                                 
๕๖ มาตรา ๔๖ วรรคสาม ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗ เมื่อมาตรา ๔๘ ได้บัญญัติรองรับการโอนอัตราก าลังของส่วนราชการเดิมมาเป็นของ 

ส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งที่ต้องมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ จงึโอน
มาด ารงต าแหน่งในส่วนราชการที่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่โดยผลของกฎหมาย โดยไม่ต้องมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหมอ่กี (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๗/๒๕๔๖) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๕ 

ให้กระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
จะก าหนดเงื่อนไขหรอืเงื่อนเวลาใหส้ว่นราชการทีถู่กโอนอ านาจหน้าทีไ่ป รฐัมนตรผีูด้ ารง
ต าแหน่งหรอืผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ในส่วนราชการนั ้น ยงัคงมีอ านาจหน้าที่เดิมต่อไปเพื่อ
ประโยชน์ในการบรหิารราชการใหม้คีวามต่อเนื่องกนักไ็ด ้

ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดา 
บทกฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 

มาตรา ๕๐  ให้ รัฐมนตรีประจ าส านั กนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวง 
ที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ และรฐัมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงดังกล่าว เป็นรฐัมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลงั รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และรฐัมนตรชี่วยว่าการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามล าดบั 
จนกว่าจะมปีระกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้รฐัมนตรใีหม่ 

 

มาตรา ๕๑  ในระหว่างที่ยังมิได้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิใหก้ระทรวงศกึษาธกิารมสี่วนราชการ
ภายในกระทรวงตามทีพ่ระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติไว้ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่ส่วนราชการใดของ
กระทรวงศกึษาธิการที่พระราชบญัญัตินี้บญัญัติไว้ให้อยู่ในสงักดัของกระทรวง ทบวง 
กรมอื่นแลว้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๖ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบญัญัติปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเป็นกรมอยู่ในสงักดัส านักนายกรฐัมนตร ี
ตามพระราชบัญญัตินี้   ทัง้นี้  จนกว่าจะมีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตาม
กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๕๒  ใหท้บวงมหาวทิยาลยัและส่วนราชการทีส่งักดัทบวงมหาวทิยาลยั
ตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ซึง่ถูกยกเลกิโดยมาตรา ๓ ยงัคงเป็นทบวงมหาวทิยาลยัซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากระทรวงและ
สว่นราชการทีส่งักดัทบวงมหาวทิยาลยัต่อไปและใหม้รีฐัมนตรวี่าการทบวงมหาวทิยาลยั 
ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั และขา้ราชการในทบวงมหาวทิยาลยัและในส่วนราชการทีส่งักดั
ทบวงมหาวทิยาลยั โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป  ทัง้นี้ จนกว่าจะมีการจดั
ระเบยีบราชการกระทรวงศกึษาธกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาติ 

 

มาตรา ๕๓  ภายในสองปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ใหโ้อนกจิการ
อ านาจหน้าที่ ทรพัย์สนิ งบประมาณ หนี้ สทิธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
อตัราก าลงัของกรมวเิทศสหการและบรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการใดของ
กระทรวงการต่างประเทศ หรอืของผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนราชการ
ดงักล่าว แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าวจะก าหนดให้การก าหนดรายละเอยีดบางกรณีเป็นไปตามมตขิองคณะรฐัมนตรี
หรอืประกาศของรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกไ็ด ้

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ งขึ้นใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่า 
กรมวเิทศสหการเป็นอนัยุบเลกิ 

 

มาตรา ๕๔๕๘  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๕  ภายในสองปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหร้ฐับาลเสนอ
กฎหมายปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม ให้สอดรบั
กบัภารกจิของทหารตามรฐัธรรมนูญ 

 

                                                 
๕๘ มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖)  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๒๗ 

มาตรา ๕๖  ภายในสองปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหร้ฐับาลเสนอ
กฎหมายเพื่อโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกจิหลกัในการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผดิ ไปเป็นของส่วนราชการ
หรอืหน่วยงานของรฐัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและเพื่อลดภารกจิในพืน้ทีต่ามล าดบัความพรอ้มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและ
ปราบปรามผูก้ระท าผดิ 

 

มาตรา ๕๗๕๙  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๘  ใหโ้อนกจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้าที ่งบประมาณ ขา้ราชการและ
ลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื่น
ความถี่และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมไปเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เสมือนส านักงาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
และเมื่อมกีารโอนแลว้ใหถ้อืว่ากรมไปรษณียโ์ทรเลขเป็นอนัยุบเลกิ 

 

มาตรา ๕๙  ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้กระทรวง กรม และส่วนราชการ 
ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเป็นกรมตามพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิยงัคงมอี านาจหน้าทีแ่ละการจดัระเบยีบราชการเช่นเดมิ
ต่อไป เว้นแต่กระทรวงกลาโหม ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ราชบณัฑิตยสถาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และส านักงานอยัการสงูสุด ให้มอี านาจหน้าที่และ
การจดัระเบยีบราชการตามพระราชบญัญตันิี้นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  
ใชบ้งัคบัส าหรบักระทรวง กรม หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเป็นกรมแห่ง
ใดแลว้ ใหก้ระทรวง กรมหรอืส่วนราชการนัน้ มอี านาจหน้าทีแ่ละการจดัระเบยีบราชการ
ตามพระราชบญัญตันิี้นบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาดงักล่าวใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

ในการจดัระเบยีบราชการระยะแรก ถ้ากระทรวงใดสมควรมกีลุ่มภารกจิใหต้รา
กฎกระทรวงก าหนดใหม้กีลุ่มภารกจิใชบ้งัคบัพรอ้มกบัพระราชกฤษฎกีาตามวรรคสอง 

                                                 
๕๙ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ในกรณีทีม่กีารจดัระเบยีบราชการของกระทรวงใดเป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้
แลว้ ถา้กระทรวงนัน้มตี าแหน่งรองปลดักระทรวงและผูช้่วยปลดักระทรวงเกนิกว่าจ านวน
ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ และเป็นกรณีทีไ่ม่สามารถ
ย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่นในกระทรวงนัน้หรอืกระทรวงอื่นที่เหมาะสมได้ ให้ต าแหน่ง  
รองปลดักระทรวงและผูช้่วยปลดักระทรวงดงักล่าวยงัคงมต่ีอไปได้ แต่ต้องไม่เกนิสองปี 
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๐  ให้รัฐบาลรายงานค่าใช้จ่ายประจ าและอัตราของข้าราชการ 
และลูกจ้างของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับก่อน
พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบก าหนดหนึ่งปีและ
สองปีของการใชบ้งัคบัพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

รองนายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ะบบราชการนัน้
เป็นกลไกส าคญัของประเทศในอนัที่จะผลักดนัให้แนวทางการบริหารประเทศตามที่
ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ รวมทัง้การด าเนินการตามแนวนโยบายของ
รฐัเกดิผลส าเรจ็เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม การจดักลไกของ
ระบบราชการจงึเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะต้องปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นไปของ
สงัคม ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครัง้ แต่ยังคงให้ 
มกีารปฏบิตัริาชการตามโครงสรา้งการบรหิารทีไ่ม่แตกต่างจากรปูแบบเดมิซึง่เป็นผลให้
การท างานของข้าราชการเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะมีข ัน้ตอนการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันและจัดกลไก 
การปฏบิตังิานใหม้คีวามสมัพนัธก์นั จงึเป็นผลท าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิความซ ้าซอ้นและ
กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีการ
ปรบัปรุงระบบราชการทัง้ระบบ โดยการปรบัอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการขึน้ใหม่ และ
ปรบัปรุงการบรหิารงานโดยการจดัส่วนราชการที่ปฏบิตังิานสมัพนัธก์นัรวมไวเ้ป็นกลุ่ม
งานเดียวกนั ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัในการปรบัระบบการท างานในรูปกลุ่มภารกิจ 
เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทศิทางการปฏิบตัิงานของส่วนราชการที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกนัใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพ และเกดิประสทิธภิาพ รวมทัง้
จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ ้าซ้อนกัน เมื่อจัดส่วนราชการใหม่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้แล้วจะมีผลท าให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ  
มเีป้าหมายที่ชดัเจน ซึง่จะสามารถปรบัปรุงการท างานของขา้ราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในระยะต่อไปได ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละกจิการของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๔๖๖๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

                                                 
๖๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กนัยายน ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๓  ให้โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กรมป่าไม้มีอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์  สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา 
สง่เสรมิท านุบ ารุงป่าและการด าเนินการเกีย่วกบัการป่าไม้ การท าไม้ การเกบ็หาของป่า 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้  ทัง้นี้ 
เฉพาะทีไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื และอ านาจ
หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมป่าไม้ 

 

มาตรา ๔  ใหโ้อนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิ
ภาระผูกพนั ขา้ราชการ ลูกจา้ง ต าแหน่งและอตัราก าลงัของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไปเป็นของกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีทีเ่ป็นของกรมป่าไม ้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรอืรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรอื
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และขา้ราชการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม ้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมติ
ของคณะรฐัมนตรใีดทีอ่า้งถงึกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหถ้อืว่าอา้งถงึกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม หรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๖  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช มีอ านาจหน้าที่ในการ
อนุรกัษ์ สงวน คุม้ครอง ฟ้ืนฟู ดแูลรกัษา สง่เสรมิและท านุบ ารุงทรพัยากรป่าไม้ สตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื การจดัให้ใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื การด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และการด าเนินการอื่นใด  
ทัง้นี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า และเขตห้ามล่าสตัวป่์า และอ านาจ
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หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื 

ในเขตพืน้ทีป่่าต้นน ้าล าธาร และเขตพืน้ที่ป่าทีเ่ตรยีมการจดัใหเ้ป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า หรอืเขตหา้มล่าสตัว์ป่า ให้กรมป่าไมม้อบอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาต ิกฎหมาย
ว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
พนัธุพ์ชื ด าเนินการไดด้ว้ย 

 

มาตรา ๗  ให ้ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกจิและอ านาจหน้าทีข่องกรมป่าไมแ้ละกรม
อุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช หากเห็นว่ามีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ใดของ
หน่วยงานใดมไิด้เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง หรอืมาตรา ๖ ให้ด าเนินการแบ่งแยก
และด าเนินการใหถู้กตอ้งตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖  
ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั 

ในการโอนภารกจิหรอือ านาจหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหโ้อนหรอืจดัแบ่งทรพัยส์นิ 
งบประมาณ หนี้  สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลังให้
สอดคลอ้งกนัดว้ย 

 

มาตรา ๘  ใหโ้อนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิ
ภาระผูกพนั ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอตัราก าลงัของกรมทรพัยากรทางทะเล 
และชายฝัง่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกบัอุทยาน
แห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

มาตรา ๙  เมื่อไดด้ าเนินการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แลว้ ใหบ้รรดาอ านาจ
หน้าทีใ่นส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  และ
ขา้ราชการหรอืพนักงานเจา้หน้าทีข่องส่วนราชการที่โอนมาดงักล่าว โอนไปเป็นอ านาจ
หน้าทีข่องส่วนราชการทีร่บัโอน หรอืของรฐัมนตรเีจา้สงักดั และขา้ราชการหรอืพนักงาน
เจา้หน้าทีข่องสว่นราชการทีร่บัโอนดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

บรรดาบทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมติ
ของคณะรฐัมนตรใีดทีอ่า้งถงึส่วนราชการทีโ่อนมา หรอืรฐัมนตรเีจา้สงักดั และขา้ราชการ
หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่โอนมาดงักล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๒ 

ทีร่บัโอน หรอืรฐัมนตรเีจา้สงักดั และขา้ราชการหรอืพนกังานเจา้หน้าทีข่องสว่นราชการที่
รบัโอนดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๑  ในวาระเริม่แรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม มสี่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ขึน้ใหม่ 

 

มาตรา ๑๒  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เนื่องจากพระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและ
อ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดก้ าหนดใหก้รมป่าไมเ้ป็นสว่นราชการในสงักดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสงักัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทัง้ในด้าน
นโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั ้งเป็นเหตุให้ระบบ 
การบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  ดังนัน้ เพื่อให้การบริหาร
จัดการทรพัยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและนโยบายของรฐับาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พรอ้มทัง้บรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิภาระผูกพนั 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลัง ไปเป็นของกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และสมควรทีจ่ะไดป้รบัปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละกจิการของ
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทัง้โอนอ านาจหน้าที่และ
กจิการของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในส่วนที่เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช เพื่อให้การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่
รบัผดิชอบอย่างชดัเจน นอกจากนี้ สมควรแกไ้ขการใชอ้ านาจของรฐัมนตรแีละการใชอ้ านาจ
หน้าทีต่ามกฎหมายทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่า
ไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าว
ดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๓ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากขา้วเป็นพชืทีม่ี
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อเศรษฐกจิไทย แต่ปัจจุบนัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัเรื่องขา้ว
มอียู่หลายหน่วยงานและกระจดักระจายอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จงึสมควรให้มกีารจดัตัง้กรมการขา้วขึน้มฐีานะเป็นส่วนราชการระดบักรม
เพื่อท าหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลเรื่องขา้วโดยเฉพาะ ใหค้รอบคลุมถงึการปรบัปรุงพฒันาการ
ปลกูขา้วใหม้ผีลผลติต่อพืน้ทีแ่ละคุณภาพสงูขึน้ การพฒันาพนัธุ ์การอนุรกัษ์และคุม้ครอง
พนัธุ์ การผลติเมลด็พนัธุ์ การตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน การส่งเสรมิและเผยแพร่เพื่อ
พฒันาชาวนา การแปรรูป และการจดัการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทัง้การตลาด 
และการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๖๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ มบีทบญัญตัใิห้
จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัเพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแล
และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัแทนกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์และให้
โอนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ เงนิของกองทุนเพื่อการพฒันาธุรกจิ
ประกนัวนิาศภยั เงนิของกองทุนเพื่อการพฒันาธุรกจิประกนัชวีติ เงนิของกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั หนี้ สทิธ ิและภาระผูกพนัของกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ในส่วนที่
เกีย่วกบังานประกนัวนิาศภยั งานประกนัชวีติ และงานคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ไปเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั และใหโ้อนการ
ด าเนินคดแีละการด าเนินการทางวนิัยกบัขา้ราชการหรอืลูกจ้างและเงนิงบประมาณหมวด

                                                 
๖๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๒๖ ก/หน้า ๔/๑๕ มนีาคม ๒๕๔๙ 
๖๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๔๙ ก/หน้า ๑/๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๔ 

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ าและเงนิต่าง ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืนซึ่งมผีู้ครองอยู่ ให้โอนไป
เป็นของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย ์กรณีจงึมคีวามจ าเป็นต้องยกเลกิความ
ใน (๕) ของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๖๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ใหโ้อนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ 
และภาระผูกพันทัง้ปวง ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นส่วนราชการในส านักนายกรฐัมนตรี และเป็น 
สว่นราชการทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรที าหน้าทีร่บัผดิชอบงานธุรการ
ของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรอื ก.พ.ร. ก าหนด  ในการนี้ สมควรแก้ไข

                                                 
๖๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๕ ก/หน้า ๑๑/๑๕ กนัยายน ๒๕๕๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๕ 

เพิ่มเติมมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ . ๒๕๔๕ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัดิงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๖๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่บทบัญญัติ 
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญัญตัิ
ให้ต้องยุบเลกิกรมทางหลวงชนบทภายในห้าปีนับแต่วนัที่พระราชบญัญัติดงักล่าวใช้
บงัคบั โดยให้โอนกิจการอ านาจหน้าที่ ทรพัย์สนิ งบประมาณ หนี้ สทิธิ ภาระผูกพัน 
ขา้ราชการ ลกูจา้ง และอตัราก าลงัของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอ านาจหน้าทีข่อง
ผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวง
หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวง หรือไปเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการยุบเลิกจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจในการ
ก าหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวชิาการ และการพฒันางานทางหลวงชนบทและ
ทางหลวงท้องถิ่นในภาพรวม  ดงันัน้ สมควรยกเลิกบทบญัญัติดงักล่าวเพื่อให้ยงัคงม ี
กรมทางหลวงชนบทเพื่อด าเนินภารกจิต่อไป  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นส านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก 
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒๖๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นส านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก 
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ 

 

                                                 
๖๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๐๐ ก/หน้า ๒๑/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
๖๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๓๙ ก/หน้า ๑/๑๕ มถุินายน ๒๕๕๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๖ 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยร์กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๔๒  
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ บญัญตัิ
ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ประกาศก าหนดในราช
กจิจานุเบกษาไปเป็นของส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิสมควร
เปลี่ยนชื่อส านักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส คนพกิาร และ
ผูส้งูอายุ เป็นส านกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหน้าทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงไป  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้  คือ โดยที่มาตรา ๕๔ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติให้กรมทางหลวงชนบทต้อง 
ยุบเลกิไปภายใน ๑๐ ปี นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั แต่เนื่องจากภารกจิปัจจุบนัที่
กรมทางหลวงชนบทด าเนินการอยู่มีความส าคัญ และจ าเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง และการกระจายความเจรญิสู่ชนบท ซึง่เป็นนโยบายหลกั
ของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่หลักในการก าหนดมาตรฐานทางการ
ก่อสร้าง และการบ ารุงรกัษาทางทัง้ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ควบคุมในทางวิชาการงานทางฝึกอบรม
เจา้หน้าทีท่ ัง้ระดบัผูป้ฏบิตัิและระดบัผูบ้รหิารของ อปท.ทัว่ประเทศ ก ากบัและตรวจตราให้
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามที่ก าหนดไว้วิจัยและพัฒนางานทาง เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนางานทางหลวงชนบทและงานทางหลวงท้องถิ่น ให้ค าปรกึษาและให้
ความช่วยเหลอืในด้านวชิาการแก่ อปท. นอกจากนัน้กฎหมายทางหลวงไดก้ าหนดให้กรม
ทางหลวงชนบทมหีน้าทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ และมสีาระส าคญั ๒ ดา้น คอื ดา้นก ากบัตรวจตรา

                                                 
๖๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๔๘ ก/หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๗ 

และควบคุมทางหลวง และด้านควบคุม รักษา ขยายและสงวนเขตทาง  จึงมีความ
จ าเป็นต้องมกีรมทางหลวงชนบทไว้รบัผดิชอบภารกจิดงักล่าว ซึ่งมีความส าคญัต่อระบบ
การคมนาคมขนสง่ทางบกของประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า  
พ.ศ. ๒๕๕๒๖๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหเ้ปลีย่นชื่อกรมการขนสง่ทางน ้าและพาณิชยนาว ีเป็นกรมเจา้ท่า 

 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
เปลีย่นชื่อกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ีเป็นกรมเจา้ท่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนาม
หน่วยงาน  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๒๖๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหเ้ปลีย่นชื่อกรมการขนสง่ทางอากาศ เป็นกรมการบนิพลเรอืน  
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้  

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจด้านการบิน ซึ่งครอบคลุมทัง้การขนส่งทางอากาศและการ

                                                 
๖๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๗ ก/หน้า ๑/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
๖๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๗ ก/หน้า ๔/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๘ 

เดินอากาศ และเป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการก าหนดชื่อหน่วยงานลักษณะ
เดยีวกนัในต่างประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวกับราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ทัง้นี้  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถาบนัหม่อนไหมแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ ไป
เป็นของกรมหม่อนไหมหรือของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธิ หนี้ และภาระ
ผกูพนัทัง้ปวง รวมถงึขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสถาบนัหม่อนไหม
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของ 
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้  คอื เนื่องจากหม่อนไหม
เป็นผลิตผลเกษตรกรรมขัน้ต้นที่น าไปสู่สนิค้าแปรรูป และนวตักรรมในหลายรูปแบบ 
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัเอกลกัษณ์ ภูมปัิญญา และวฒันธรรมการด ารงชพีแบบวถิีชาว
ไทย อนัจ าเป็นตอ้งมกีารอนุรกัษ์ คุม้ครอง สบืทอด และจรรโลงใหค้งอยู่กบัสงัคมไทย กบั
ทัง้ต้องส่งเสรมิใหส้งัคมไดเ้หน็คุณค่าและหวงแหนสิง่ทีม่อียู่แลว้ ตลอดจนต้องมกีารวจิยั
และพฒันาเพื่อใหเ้กดินวตักรรมและการแปรรูปจากผลติผลเกษตรกรรมขัน้ต้นไปสู่สนิคา้
ตามความต้องการของตลาดอย่างมมีาตรฐานและปลอดภยั ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ไหม
ไทยและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมให้แพร่หลายทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ  
ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัหม่อนไหมแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ
นางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ สามารถปฏบิตัติามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ในปัจจุบนัไดอ้ย่างมี

                                                 
๖๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๙๒ ก/หน้า ๑/๓ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๓๙ 

ประสทิธภิาพและมีความคล่องตัว สมควรจดัตัง้กรมหม่อนไหมขึน้ในกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  เป็นกรมการท่องเที่ยว  
พ.ศ. ๒๕๕๓๗๐  

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหเ้ปลีย่นชื่อส านักงานพฒันาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเทีย่ว
ใหเ้ปลีย่นชื่อต าแหน่งของผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว เป็นอธบิดกีรมการ
ท่องเที่ยว และรองผู้อ านวยการส านักงานพฒันาการท่องเที่ยว เป็นรองอธบิดกีรมการ
ท่องเทีย่ว 

 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารกัษาการตาม 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
เปลีย่นชื่อส านักงานพฒันาการท่องเทีย่ว เป็นกรมการท่องเทีย่ว และเปลีย่นชื่อต าแหน่ง
หวัหน้าส่วนราชการและต าแหน่งรองหวัหน้าสว่นราชการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ
ภารกจิของสว่นราชการ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาเปลีย่นชื่อส านักงานพฒันาการกฬีาและนันทนาการ เป็นกรมพลศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓๗๑  

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  เป็น 
กรมพลศกึษา 

                                                 
๗๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๕๒ ก/หน้า ๑/๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๓ 
๗๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๕๒ ก/หน้า ๔/๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๐ 

ให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการกีฬาและ
นนัทนาการ เป็นอธบิดกีรมพลศกึษา และรองผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาการกฬีาและ
นนัทนาการ เป็นรองอธบิดกีรมพลศกึษา 

 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารกัษาการตาม 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
เปลี่ยนชื่อส านักงานพฒันาการกฬีาและนันทนาการ เป็นกรมพลศกึษา และเปลี่ยนชื่อ
ต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการและต าแหน่งรองหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สิน สิทธิ หนี้  ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และเงนิงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวฒันธรรม ไปเป็นของกรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 

 

มาตรา ๕  บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ หรอื
มติคณะรฐัมนตรีใด อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิขา้ราชการ พนกังานราชการ และลกูจา้งของส านกังาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีนั ้นอ้างถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
อธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งของกรมส่งเสรมิ
วฒันธรรม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

                                                 
๗๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๕๘ ก/หน้า ๑/๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นการสมควร
ยุบเลิกส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  และเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม  เพื่ อท าห น้าที่ ร ับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้องค์กรอยัการเป็นองค์กรอื่นตามรฐัธรรมนูญ และมาตรา 
๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอยัการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผู้บงัคบับัญชา  
ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๗๔  

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ 

 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยร์กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการปฏิบตัิภารกจิของส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมทัง้ด้านการส่งเสรมิการ
สง่ออกและการส่งเสรมิการน าเขา้ปัจจยัการผลติและสนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการเพิม่ศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัของประเทศไทย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

                                                 
๗๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๕ ก/หน้า ๕๔/๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
๗๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๙๐ ก/หน้า ๑๑/๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๒ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖๗๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะส านักฝนหลวงและการบนิเกษตร และของขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เฉพาะส านักฝนหลวงและการบนิเกษตรไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งของ
กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะส านกัฝนหลวงและการบนิเกษตร ไปเป็นของกรมฝน
หลวงและการบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

มาตรา ๖  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรีใดที่อ้างถึงส านักฝนหลวงและการบินเกษตร  ส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้ง
ของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากการปฏบิตักิารฝน
หลวงเป็นบรกิารสาธารณะในการท าฝนเพื่อเพิ่มปรมิาณน ้าในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และ
เขื่อนหรอืพื้นที่เกบ็กกัน ้าอนัเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้งและภยัธรรมชาติอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึงการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท

                                                 
๗๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๘ ก/หน้า ๑๘/๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๓ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้ าในชัน้บรรยากาศ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการของประเทศ รวมทัง้การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารท าฝนและ
การดดัแปรสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ตลอดจนการ
ให้บรกิารด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตรและอื่น ๆ โดย
ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและความรับผิดชอบของส านักฝนหลวงและ 
การบินเกษตร ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมควรยกฐานะส านัก
ฝนหลวงและการบนิเกษตร ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจดัตัง้
เป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การบริหาร
จดัการการปฏบิตักิารฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และมคีวามคล่องตวั
ในการบรูณาการภารกจิร่วมกบัสว่นราชการอื่น  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖๗๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ใหโ้อนบรรดากจิการ เงนิ กองทุนสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน
พกิาร ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้ และภาระผูกพนัทัง้ปวง รวมถงึขา้ราชการ พนักงานราชการ 
และบุคลากร ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยต์ามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยต์าม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื เนื่องจากมาตรการใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ไดจ้ากสิง่อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวสัดกิารและความ
ช่วยเหลอือื่นจากรฐัยงัไม่เพยีงพอ อนัจ าเป็นต้องก าหนดใหส้ านกังานส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอ านาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์  

                                                 
๗๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๓๐ ก/หน้า ๑๘/๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๔ 

ให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืคนพกิารให้สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได้จากสิง่อ านวย
ความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น  ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินการของ
ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตสิามารถปฏบิตัติามภารกจิที่
เพิม่ขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามคล่องตวั สมควรยกฐานะส านกังานสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพิการแห่งชาติเป็นกรมในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย
ว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน๗๗ 

 

ขอ้ ๕  ใหโ้อนบรรดาอ านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีที่เป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนกระทรวงอุตสาหกรรม และอ านาจหน้าที่ที่เป็นของข้าราชการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น
อ านาจหน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส านักนายกรฐัมนตร ีและของ
ขา้ราชการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส านัก
นายกรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน 
ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้ง และอตัราก าลงัของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
ส านกันายกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๗  ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการ
ลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของพระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิห้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแ้กไ้ขค าว่า “รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “นายกรฐัมนตร”ี 

 

ขอ้ ๘  บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมติคณะรฐัมนตรใีดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กระทรวง
อุตสาหกรรม และขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งของส านักงานคณะกรรมการ

                                                 
๗๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๕ 

สง่เสรมิการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ใหถ้อืว่าอา้งถงึส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี หรือข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนส านกันายกรฐัมนตร ี

 

ข้อ ๙  ในวาระเริ่มแรกให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ส านกันายกรฐัมนตร ีขึน้ใหม่ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรขีองกระทรวงการต่างประเทศ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  และของ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งของกระทรวงการต่างประเทศ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั
ส านกังานความร่วมมอืเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศไปเป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรอืของขา้ราชการ พนกังานราชการ 
และลกูจา้งของกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวงการต่างประเทศ  
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัส านักงานความร่วมมอืเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ ไปเป็นของกรม
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

มาตรา ๗  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรใีดที่อ้างถึงส านักงานความร่วมมือเพื่ อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจ้างของ
ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  
ให้ถือว่าอ้างถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศและ

                                                 
๗๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔ ก/หน้า ๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๖ 

ขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งของกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๘  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่ องจากภารกิจ 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลในการสง่เสรมิและพฒันาความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้น 
รวมทัง้ประเทศอื่น ๆ ซึง่จะน าไปสู่การขยายความร่วมมอืในดา้นต่าง ๆ และการเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดแีละความใกลช้ดิระหว่างกนั  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานความร่วมมอืเพื่อ
การพฒันาระหว่างประเทศสามารถปฏบิตัติามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมี
ความคล่องตัว สมควรยกฐานะส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลรบัผิดชอบงานความร่วมมือเพื่อการ
พฒันาระหว่างประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส่วนราชการในส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ดงัต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  กระทรวงพาณิชย์ หรือของ
ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย ์แลว้แต่กรณี 

(๑) ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ 

(๒) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน เฉพาะงานเกีย่วกบันโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าของประเทศและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

 

                                                 
๗๙ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔ ก/หน้า ๑๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๗ 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔  
ไปเป็นของส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

มาตรา ๖  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการตามมาตรา  ๔ และข้าราชการ 
พนักงานราชการ หรอืลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชยห์รอืขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอื
ลกูจา้งของส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากโครงสรา้งทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทยต้องพึง่พาการส่งออก ท าให้ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสถานการณ์ของโลกที่ส าคญัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และ
เทคโนโลยี  ดังนัน้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางการค้าของไทย รวมทัง้ยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนสมควรให้มกีารจดัตัง้ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขึน้มีฐานะเป็น
ส่วนราชการระดบักรมในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลกัที่ก าหนด
นโยบายทศิทางการคา้ของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าแห่งชาติ เพื่อพฒันาเศรษฐกจิการค้าของประเทศให้เจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยนื  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัริาชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘๘๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

                                                 
๘๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๐ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๘ 

มาตรา ๓๙  ให้ภาคีสมาชกิ ราชบณัฑิต และราชบณัฑิตกติติมศกัดิ ์ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นภาคีสมาชิก  
ราชบณัฑติ หรอืราชบณัฑติกติตมิศกัดิ ์แลว้แต่กรณี ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔๐  ใหค้ณะกรรมการต่าง ๆ ของราชบณัฑติยสถานซึง่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่
ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นคณะกรรมการของส านักงาน
ราชบณัฑติยสภาตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔๑  ให้ ผู้ ด ารงต าแห น่ งนายกราชบัณฑิ ตยสถาน  อุ ปนายก
ราชบณัฑติยสถาน ประธานส านกัและเลขานุการส านกั อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นนายกราชบณัฑติยสภา อุปนายกราชบณัฑติยสภา ประธานส านัก
และเลขานุการส านกั ตามพระราชบญัญตันิี้ต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

ใหผู้ด้ ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารราชบณัฑติยสถานซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นรองเลขาธกิารราชบณัฑติยสภาตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔๒  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ระเบยีบการ ประกาศ และค าสัง่ทีไ่ดอ้อก
ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . ๒๕๔๔  ที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันที่
พระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้
กบับทบญัญัติในพระราชบญัญตัินี้  จนกว่าจะมขีอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ที่
ออกตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นการสมควร
เปลีย่นชื่อ “ราชบณัฑติยสถาน” เป็น “ราชบณัฑติยสภา” อนัเป็นชื่อเดมิที่ใช้เรยีกสบืมา
นบัแต่เมื่อพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสถาปนาขึน้เมื่อวนัที ่๑๙ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในโอกาส ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ 
รวมทัง้ปรบัปรุงอ านาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและการบริหารงานวิชาการของ  
ราชบณัฑติยสภาใหแ้พร่หลายแก่วงวชิาการของประเทศและประชาชนทัว่ไปมากยิง่ขึน้  
ประกอบกบัให้มกีารจดัตัง้กองทุนสวสัดกิารสมาชกิราชบณัฑติยสภาเพื่อเป็นประโยชน์



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๔๙ 

แก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภาและก าหนดให้รายได้ที่ราชบัณฑิตยสภาได้รบัจากการ
ให้บริการทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมสามารถน าไปใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานราชบณัฑิตยสภาโดยไม่ต้องน าส่งคลงัเป็น
รายไดแ้ผ่นดนิเพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารงานวชิาการมากยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๘๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์เฉพาะ 

(๑) ส านกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ ๑ - ๑๒ 

(๒) งานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย  ์

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔  
ไปเป็นของส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๖  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้ง
ของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ดังต่อไปนี้   
ไปเป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

                                                 
๘๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๕ ก/หน้า ๔๙/๕ มนีาคม ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๐ 

มัน่คงของมนุษย์ หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกจิการเดก็
และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์แลว้แต่กรณี 

(๑) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์เฉพาะ 

(ก) กองบรหิารกองทุน เฉพาะงานเกีย่วกบักองทุนคุม้ครองเดก็ 

(ข) งานตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็ 

(๒) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เฉพาะ 

(ก) ส านกับรกิารสวสัดกิารสงัคม เฉพาะงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

(ข) ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เฉพาะงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็ 

(ค) สถานสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน 

(ง) ศูนย์อ านวยการรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรบั
เดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

(จ) งานตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

(๓) ส านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ เฉพาะ 

(ก) กองสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ย เฉพาะงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

(ข) ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์เดก็ 

(ค) ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์เยาวชน 

(ง) งานตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ

(จ) งานตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 

 

มาตรา ๗  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๖  
ไปเป็นของกรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๘  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้ และบุคลากรของกองทุน
คุม้ครองเดก็ในส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ไปเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กในกรม
กจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๑ 

มาตรา ๙  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้ง
ของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ดังต่อไปนี้   
ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกจิการผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์แลว้แต่กรณี 

(๑) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เฉพาะ 

(ก) ส านกับรกิารสวสัดกิารสงัคม เฉพาะงานเกีย่วกบัผูส้งูอายุ 
(ข) สถานสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ 

(๒) ส านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ เฉพาะ 

(ก) กองสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ย เฉพาะงานเกีย่วกบัผูส้งูอายุ 
(ข) ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ 
(ค) งานตามกฎหมายว่าดว้ยผูส้งูอายุ 

 

มาตรา ๑๐  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผกูพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๙  
ไปเป็นของกรมกจิการผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๑๑  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธิ หนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส านักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและ
พทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะกองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน 
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการ
ผูส้งูอายุ  ทัง้นี้ ตามที ่อ.ก.พ. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยก์ าหนด 
โดยค านึงถงึความสมคัรใจของบุคคลทีจ่ะถูกโอนประกอบกบัประโยชน์ของทางราชการดว้ย 

 

มาตรา ๑๒  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ และบุคลากรของกองทุน
ผู้สูงอายุในส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ ตามกฎหมายว่าดว้ยผูส้งูอายุ ไปเป็นของกองทุนผูส้งูอายุในกรมกจิการผูส้งูอายุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๒ 

มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้ง
ของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ดังต่อไปนี้   
ไปเป็นอ านาจหน้าทีข่องกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
แลว้แต่กรณี 

(๑) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เฉพาะ 

(ก) ส านกับรกิารสวสัดกิารสงัคม เฉพาะงานเกีย่วกบัสตร ี

(ข) ส านักป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ยกเว้นงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็ 

(ค) สถานสงเคราะห์สตรีและสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

(ง) งานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 
(๒) ส านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

 

มาตรา ๑๔  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๓  
ไปเป็นของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๑๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้ง
ของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ดังต่อไปนี้   
ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งของกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์แลว้แต่กรณี 

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย ์เฉพาะ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๓ 

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวสัดกิารสงัคม 

(ข) ส านักมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เฉพาะ
กลุ่มการพฒันาระบบสวสัดกิารสงัคมและกลุ่มการสง่เสรมิและประสานเครอืขา่ย 

(ค) งานตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม 

(๒) ส านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ เฉพาะ 

(ก) กองสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ย เฉพาะงานเกีย่วกบัผูด้อ้ยโอกาส 

(ข) ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูด้อ้ยโอกาส 

 

มาตรา ๑๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพัน 
ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของสว่นราชการตามมาตรา ๑๕ ไปเป็น
ของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๑๗  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ และบุคลากรของกองทุน
สง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมในส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม ไปเป็น
ของกองทุนส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมในกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๑๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกีย่วกบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้ง
ของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ดังต่อไปนี้   
ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ  กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์หรอืของขา้ราชการ พนกังานราชการ และลกูจา้ง
ของกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์แลว้แต่กรณี 

(๑) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เฉพาะ 

(ก) ส านกับรกิารสวสัดกิารสงัคม เฉพาะงานเกีย่วกบัคนพกิาร 

(ข) สถานสงเคราะหค์นพกิารและศนูยฟ้ื์นฟูอาชพีคนพกิาร 

(๒) ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๔ 

มาตรา ๑๙  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผกูพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘  
ไปเป็นของกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

 

มาตรา ๒๐  ให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ของ
ขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจา้งของส่วนราชการตามกฎหมายดงัต่อไปนี้ ไปเป็น
อ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ หรอืของขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งของสว่น
ราชการตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

(๑) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร และอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
ตามพระราชบญัญตัจิดัการฝึกและอบรมเดก็บางจ าพวก พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ไปเป็นของ
กรมกจิการเดก็และเยาวชนหรอือธบิดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน แลว้แต่กรณี 

(๒) ผู้อ านวยการส านักงานส่ง เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก  เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุตามพระราชบญัญัติหอพกั พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป็นของอธิบด ี
กรมกจิการเดก็และเยาวชน 

(๓) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร และอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
ตามพระราชบญัญัติการรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของกรมกจิการ
เดก็และเยาวชน หรอือธบิดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน แลว้แต่กรณี 

(๔) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร อธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร และ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเป็น
ของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัอธิบดีกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
หรอือธบิดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน แลว้แต่กรณี 

(๕) ผูอ้ านวยการส านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  
ตามพระราชบญัญัติการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของอธิบดี

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

(๖) ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ก) ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุและผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุไปเป็นของกรมกจิการเดก็และเยาวชน หรอือธบิดกีรมกจิการ
เดก็และเยาวชน แลว้แต่กรณี 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๕ 

(ข) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
ซึ่งปลดักระทรวงมอบหมายตามมาตรา ๗ ไปเป็นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนซึง่อธบิดมีอบหมาย 

(ค) ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๖๘ ไปเป็นของกรมกจิการเดก็และเยาวชน 

(ง) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ตามมาตรา ๓๔ ไปเป็นของกรมกจิการ
เดก็และเยาวชน 

(จ) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
ซึง่ปลดักระทรวงมอบหมายตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ไปเป็นของอธบิดกีรมกจิการ
เดก็และเยาวชน 

(๗) ในพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ก) ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุยกเว้นมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ  และผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ ไปเป็น
ของอธบิดกีรมกจิการผูส้งูอายุ 

(ข) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  ส านักงานส่งเสริม 
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง  
ไปเป็นของผูอ้ านวยการส านักในกรมกจิการผูส้งูอายุซึง่อธบิดมีอบหมาย 

(ค) ส านกัส่งเสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ ส านักงานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์
เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ ตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกจิการผูส้งูอายุ 

(ง) ผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ ตามมาตรา ๑๘ ไปเป็น
ของผูอ้ านวยการส านกัในกรมกจิการผูส้งูอายุซึง่อธบิดมีอบหมาย 

(๘) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร 

(๙) ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุและผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก  เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมกจิการเดก็และเยาวชน หรอือธบิดกีรมกจิการเดก็
และเยาวชน แลว้แต่กรณี 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๖ 

(๑๐) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  และ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ตาม
พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรม
สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร หรอือธบิดกีรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
คนพกิาร แลว้แต่กรณี 

(๑๑) ในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ก) อธิบดีกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ และผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสรมิสวสัดภิาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๕ 
ไปเป็นของรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  ซึ่ ง
ปลดักระทรวงมอบหมาย หรอือธบิดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน แลว้แต่กรณี 

(ข) อธิบดีกรมพัฒนาสงัคมและสวสัดิการ ตามมาตรา ๒๙ ไปเป็นของ
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย  ์

 

มาตรา ๒๑  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรอืลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รบัโอน และ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งของสว่นราชการทีร่บัโอนดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๒  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากการจดัโครงสรา้ง
ส่วนราชการของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยท์ีผ่่านมา ไดแ้ยกงาน
ดา้นนโยบาย ดา้นวชิาการ และดา้นการปฏบิตัใินแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกจากกนั ท าใหเ้กดิ
ปัญหาความซ ้าซ้อนในการปฏบิตัิงาน และส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารกบัประชาชน จงึ
สมควรปรบัปรุงการจดัโครงสรา้งสว่นราชการของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ใหม่  โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติ  ของ
กลุ่มเป้าหมายเดยีวกนัให้อยู่ในส่วนราชการเดยีวกนั เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายและ
ทศิทางการปฏบิตังิานของสว่นราชการใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และลด
การท างานที่ซ ้าซ้อน รวมทัง้เป็นการประหยดัทรพัยากรภาครฐัมากยิง่ขึ้น  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๗ 

พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๘๘๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ใหโ้อนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิ
และภาระผกูพนั ในสว่นทีเ่ป็นงานเกีย่วกบัท่าอากาศยานและส านักพฒันาท่าอากาศยาน 
กรมการบนิพลเรอืน ไปเป็นของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอตัราก าลังของกรม 
การบนิพลเรอืน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกีย่วกบัท่าอากาศยานและส านักพฒันา 
ท่าอากาศยานและขา้ราชการ ลกูจา้ง และพนกังานราชการอื่นของกรมการบนิพลเรอืนที่
มไิดร้บัการบรรจุเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของ ส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ไปเป็นของ กรมท่าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม 

ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่โอนมาตามวรรคสอง  
มีจ านวนเกินจ าเป็น ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจสัง่ให้ข้าราชการ 
ลกูจา้ง และพนักงานราชการไปปฏบิตัหิน้าที่ ในส่วนราชการอื่นในกระทรวงคมนาคมได้ 
โดยให้โอนอตัราก าลงัและเงนิงบประมาณที่เกี่ยวกบัข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการดงักล่าวไปดว้ย 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีของกรมการบินพลเรือน 
กระทรวงคมนาคม เฉพาะงาน เกี่ยวกบัท่าอากาศยานและส านักพฒันาท่าอากาศยาน 
และของเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกี่ยวกับ 
ท่าอากาศยานและส านักพฒันาท่าอากาศยาน ไปเป็นอ านาจหน้าที่ ของกรมท่าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม หรอืของเจา้หน้าทีข่องกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๖  ใหโ้อนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิ
และภาระผูกพนั รวมทัง้ขา้ราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอตัราก าลงัของส านัก
มาตรฐานการบนิ กรมการบนิพลเรอืน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบังาน

                                                 
๘๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๙๕ ก/หน้า ๒๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๘ 

คน้หาและช่วยเหลอือากาศยาน และงานนิรภยัการบนิและสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบตัเิหตุ ไปเป็นของส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม 

ขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนักงานราชการของกรมการบนิพลเรือนผูใ้ดทีม่ไิดถู้ก
โอนไปตามวรรคหนึ่ ง หากประสงค์จะโอนไป ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
ปลดักระทรวงคมนาคมภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ พระราชก าหนดนี้ใชบ้งัคบั และให้
ปลดักระทรวงคมนาคมตรวจสอบความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม แลว้ประกาศ
รายชื่อผูท้ีส่มควรโอนไป โดยใหผู้ม้ชีื่ออยู่ในประกาศดงักล่าวโอนไปตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๗  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรีของส านักมาตรฐานการบิน 
กรมการบนิพลเรอืน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบังานคน้หาและช่วยเหลอื
อากาศยาน และงานนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบตัิเหตุ และของ
เจ้าหน้าที่ของส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรอืน กระทรวงคมนาคม เฉพาะ 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบังานคน้หาและช่วยเหลอือากาศยาน และงานนิรภยัการบนิและสอบสวน
อากาศยานประสบอุบตัิเหตุไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
คมนาคม หรอืของเจา้หน้าทีข่องส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๘  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี้  คอื โดยทีอ่งคก์ารการบนิ
พลเรอืนระหว่างประเทศ ไดต้รวจสอบพบขอ้บกพร่องในดา้นโครงสรา้งและอ านาจหน้าที่
ของกรมการบนิพลเรอืน โดยเฉพาะการแบ่งแยก อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ท า
หน้าทีก่ ากบัดูแลและหน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงต้องปรับปรุงโครงสร้างของส่วน
ราชการ ในกรมการบนิพลเรอืนเสยีใหม่ โดยแยกงานการก ากบัดูแลออกเป็นส านักงาน
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย และงานเกีย่วกบัการคน้หาและช่วยเหลอืกรณีอากาศ
ยานประสบภยั งานนิรภยัการบนิ และสอบสวนหาสาเหตุของ อุบตัเิหตุอากาศยานใหอ้ยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม รวมทัง้เปลี่ยนชื่อ 
กรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลัก 
ทีป่รบัปรุงใหม่นี้ดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๕๙ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๘๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจากไดม้กีารแกไ้ข
เพิ่มเติมพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชา
ขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้งซึง่ปฏบิตังิานในส านักงานและขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรี 
โดยสมควรก าหนดใหส้ านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเป็นสว่นราชการทีอ่ยู่
ในบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ี จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๘๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรีของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครฐั กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลกูจา้งของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม  ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

 

                                                 
๘๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๐๔ ก/หน้า ๕๑/๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
๘๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๓๘ ก/หน้า ๔๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๐ 

มาตรา ๖  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรใีดทีอ่้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในภาครฐั กระทรวงยุตธิรรม และขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั กระทรวงยุติธรรม 
ใหถ้อืว่าอา้งถงึส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้  คือ โดยที่ได้มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อก าหนดใหส้ านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครัฐเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง และ
ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและเจา้หน้าทีใ่นส านกังานและขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีสมควร
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัเป็นส่วน
ราชการทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ี จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙๘๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส านักงานรฐัมนตรี กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ของส านักงานรฐัมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจ
หน้าทีข่องส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม หรอืของขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจา้งของส านักงานรฐัมนตรี กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม แลว้แต่กรณี 

 

                                                 
๘๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๘๐ ก/หน้า ๑/๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๑ 

มาตรา ๙  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๘  
ไปเป็นของส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ยกเวน้สว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่
ของส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม หรอืของขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจา้งของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ
และสงัคม แลว้แต่กรณี 

(๑) ศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

(๒) ส านกักจิการอวกาศแห่งชาต ิ

(๓) ส านกัสง่เสรมิและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(๔) ส านกัสง่เสรมิและพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(๕) ส านกัสง่เสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

มาตรา ๑๑  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผกูพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๐  
ไปเป็นของส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ของกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจ
หน้าทีข่องกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม หรอืของขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๓  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๒  
ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๒ 

มาตรา ๑๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม หรอืของขา้ราชการ พนกังานราชการ และลกูจา้งของส านกังานคณะกรรมการดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม แลว้แต่กรณี 

(๑) ส านกักจิการอวกาศแห่งชาต ิ

(๒) ส านกัสง่เสรมิและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(๓) ส านกัสง่เสรมิและพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) ส านกัสง่เสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

มาตรา ๑๕  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๔  
ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  กระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๑๖  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรีของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และของขา้ราชการ พนกังานราชการ และ
ลูกจ้างของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ไปเป็นอ านาจหน้าทีข่องส านักงานสถติแิห่งชาติ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
หรอืของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๗  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผกูพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๖  
ไปเป็นของส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๑๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกีย่วกบัการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรีของส านักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนยเ์ตือนภยัพบิตัิแห่งชาติ และ



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๓ 

ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนยเ์ตอืนภยัพบิัตแิห่งชาติ ไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย หรอืของขา้ราชการ 
พ นั ก งาน ราช ก าร  แ ล ะลู ก จ้ า งข อ งก รม ป้ อ งกัน แ ล ะบ รร เท าส าธ ารณ ภั ย 
กระทรวงมหาดไทย แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๙  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผกูพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘  
ไปเป็นของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรา ๒๐  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรใีดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจา้งของส่วนราชการทีโ่อนมา ให้ถอืว่าอา้งถึงส่วนราชการทีร่บัโอน และ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งของสว่นราชการทีร่บัโอนดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๑  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรีของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าทีข่องรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมติ
คณะรฐัมนตรใีดที่อา้งถึงรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหถ้อืว่าอา้งถงึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๒๒  ในวาระเริม่แรก 

(๑) ให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรฐัมนตรี กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว่าจะมกีฎกระทรวงว่าดว้ยการ
แบ่งสว่นราชการส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ขึน้ใหม่ 

(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม จนกว่าจะมกีฎกระทรวงว่าดว้ยการ
แบ่งสว่นราชการกรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ขึน้ใหม่ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๔ 

(๓) ให้ส านักงานสถติิแห่งชาติ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม มสี่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม จนกว่าจะมกีฎกระทรวงว่าดว้ยการ
แบ่งสว่นราชการส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ขึน้ใหม่ 

 

มาตรา ๒๓  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ สงัคม ฐานความรู้ และขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
โดยหน่วยงานภาครฐัและภาคธุรกจิต่างมคีวามต้องการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารดา้นดจิทิลัมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร 
แต่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมขีอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากดัเฉพาะ
เรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสือ่สาร ซึง่ไม่ครอบคลุมถงึเรื่องการพฒันาดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคมเพื่อรองรบัการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนัที่มี
การขบัเคลื่อนโดยเทคโนโลยดีจิทิลัเป็นหลกั ซึง่จ าเป็นต้องมหีน่วยงานภาครฐัท าหน้าที่
บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการด าเนินการไปในทิศทาง
เดยีวกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
โดยเน้นใหเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเขา้ไปมบีทบาทในทุกภาคสว่น  ดงันัน้ เพื่อใหม้กีระทรวงทีม่ี
อ านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม จึงต้องด าเนินการปรบั
โครงสรา้งกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหม้ขีอบเขตอ านาจหน้าทีม่าก
ขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เป็นกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก พ.ศ. ๒๕๖๐๘๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

                                                 
๘๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๒๑ ก/หน้า ๓๘/๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๕ 

มาตรา ๓  ใหเ้ปลีย่นชื่อกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
เป็นกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
เปลี่ยนชื่อกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก เป็นกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัภิารกจิของส่วนราชการ 
ซึง่ครอบคลุมทัง้การคุม้ครอง การอนุรกัษ์ การส่งเสรมิ การพฒันาและการสรา้งมาตรฐาน
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น เพื่อให้
ประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสุขอย่างมคีุณภาพ ทัว่ถงึ และปลอดภยั  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการในพระองค ์พ.ศ. ๒๕๖๐๘๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๗  เมื่อพระราชกฤษฎกีาใชบ้งัคบัแลว้ 

(๑) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่  ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงิน
งบประมาณ ของส านักราชเลขาธิการและส านักพระราชวงัตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎกีาใชบ้งัคบั ไปเป็น
ของส่วนราชการในพระองค์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักราชเลขาธิการและ 
ส านักพระราชวงั ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบั ไปเป็นขา้ราชการใน
พระองค์ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผู้ปฏบิตังิานอื่นในส่วนราชการในพระองคต์ามทีก่ าหนด
ในพระราชกฤษฎกีา 

(๒) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ และทรพัย์สนิ ของกรมราชองครกัษ์ 
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม ทีม่อียู่
ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคบั ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา และใหโ้อนอตัราก าลงัพล และขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิานอื่น

                                                 
๘๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๘ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๖ 

ซึ่งปฏบิตัิหน้าที่ในกรมราชองครกัษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มอียู่ในวนัก่อนวนัที่พระราช
กฤษฎกีาใชบ้งัคบั ไปเป็นอตัราก าลงัพล และขา้ราชการในพระองคห์รอืผูป้ฏบิตังิานอื่นใน
ส่วนราชการในพระองค์ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ส่วนเงนิงบประมาณ สทิธ ิ
และหนี้สินของกรมราชองครกัษ์  กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกาใช้บังคับ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม  
เพื่อประโยชน์ของสว่นราชการในพระองคต์ามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา เวน้แต่จะม ี
พระราชวนิิจฉยัเป็นอย่างอื่น 

(๓) ให้โอนบรรดากจิการ อ านาจหน้าที่ ทรพัยส์นิ สทิธ ิและหนี้สนิ ของหน่วย
บญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วย
การจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกาใช้
บงัคบั ไปเป็นของส่วนราชการในพระองคต์ามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา และใหโ้อน
อตัราก าลงัพล และขา้ราชการและผู้ปฏิบตัิงานอื่นซึ่งปฏบิตัิหน้าที่ในหน่วยบญัชาการ
ถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราช
กฤษฎกีาใชบ้งัคบั ไปเป็นอตัราก าลงัพล และขา้ราชการในพระองคห์รอืผูป้ฏบิตังิานอื่นใน
สว่นราชการในพระองคต์ามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

(๔) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของ
ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
ต ารวจแห่งชาต ิทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาใชบ้งัคบั ไปเป็นของส่วนราชการ
ในพระองคต์ามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา และใหโ้อนต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนของ
ขา้ราชการต ารวจในส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิทีม่ี
อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกาใช้บงัคบั ไปเป็นต าแหน่งและอตัราเงินเดือนของ
ขา้ราชการในพระองคใ์นสว่นราชการในพระองคต์ามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการได้รบับ าเหน็จบ านาญ ให้ถือว่าขา้ราชการใน
พระองคเ์ป็นขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ แล้วแต่กรณี แต่การพ้นจากราชการให้เป็นไป
ตามพระราชอธัยาศยั  ทัง้นี้ เวน้แต่พระราชกฤษฎกีาจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

การรบับ าเหน็จบ านาญ การรบัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง และสทิธปิระโยชน์
อื่น ๆ ของขา้ราชการในพระองคใ์หเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๗ 

มาตรา ๙  ในวาระเริม่แรก การใดที่ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวงั และ
กรมราชองครักษ์  หรือห น่ วยบัญ ชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
กระทรวงกลาโหม และส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิอยู่
ในระหว่างการด าเนินการหรอืเคยด าเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อได้โอนมาเป็นของส่วน
ราชการในพระองคต์ามพระราชบญัญตันิี้ ใหย้งัคงด าเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ
นัน้ เวน้แต่จะมพีระราชวนิิจฉยัหรอืมพีระราชกฤษฎกีาก าหนดใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๑๐  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ส านัก 
ราชเลขาธกิาร ส านักพระราชวงั และกรมราชองครกัษ์และหน่วยบญัชาการถวายความ
ปลอดภัยรกัษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม เป็นส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์และพระราชกรณียกจิขององค์พระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ ์ 
ซึ่งต้องถวายงานตามโบราณราชประเพณีและพระราชอธัยาศยั การปฏิบตัิราชการจึง
แตกต่างจากส่วนราชการของฝ่ายบรหิารทัว่ไป กรณีจงึสมควรก าหนดฐานะของส่วน
ราชการดงักล่าวขึ้นใหม่ ให้เป็นส่วนราชการในพระองค์โดยปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อ
พระมหากษัตรยิ์ มีการจดัระเบียบราชการและการบรหิารงานบุคคลเป็นการเฉพาะให้
เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การบริหารราชการในพระองค์เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภารกจิของราชการในพระองค์ และสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจดัตัง้ส านกังานบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต๘ิ๘ 

 

ขอ้ ๓  ใหส้ านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่
ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี โดยมีส่วนราชการ หน้าที่และอ านาจตามที่
บญัญตัิในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 
และเป็นฝ่ายบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบรหิาร
จดัการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อประโยชน์ 
ในการก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทัง้ระบบ 

                                                 
๘๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๖๑ ง/หน้า ๑๖/๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๘ 

ในกรณีมเีหตุจ าเป็นฉุกเฉิน ใหส้ านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาตมิี
อ านาจจดัตัง้ศนูยเ์ฉพาะกจิชัว่คราว และมอี านาจในการขอเจา้หน้าทีใ่นส่วนราชการหรอื
หน่วยงานของรฐัมาปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ให้มีผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าแห่ งชาติ เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างในส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
แห่งชาต ิและรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี

 

ข้อ  ๔   ให้ส านักงานคณ ะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ และ
ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัพจิารณาเพื่อโอนหน่วยงานในระดบัต ่ากว่ากรมจากส่วน
ราชการต่าง ๆ ไปเป็นของส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ และก าหนด
หรอืปรบัปรุงต าแหน่งขา้ราชการ ตลอดจนจดัสรรอตัราก าลงัให้ส านักงานบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าแห่งชาตใิหเ้หมาะสมตามความจ าเป็นแก่ภารกจิ 

 

ข้อ ๕  ในระยะเริ่มแรก ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ
ประสานงานกบักรมทรพัยากรน ้า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และให้
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการทรพัยากรน ้ าแห่งชาติต าม
กฎหมายและค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง และใหผู้อ้ านวยการส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
แห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ตามค าสัง่
ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๘๕/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
จนกว่านายกรฐัมนตรจีะมคี าสัง่เป็นประการอื่น 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๗  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจดัสรรภารกิจและ
บุคลากรของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต๘ิ๙ 

 

ขอ้ ๑  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ตามค าสัง่
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจดัตัง้ส านักงานบรหิาร

                                                 
๘๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๑๕ ง/หน้า ๒๔/๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๖๙ 

จดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เป็นส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

ให้ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติตามค าสัง่ใน 
วรรคหนึ่งเป็นเลขาธกิารส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๒  ใหข้า้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า ของกรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน ้ า ตามบัญชีรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรฐัมนตรมีอบหมายประกาศก าหนด มาปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานในส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาติ มกี าหนดเวลาหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดไ้ปรายงานตวัต่อ
เลขาธกิารส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว้ ขา้ราชการและพนักงานราชการที่มา
ปฏบิตัริาชการ หรอืปฏบิตังิานผูใ้ดประสงคจ์ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นขา้ราชการหรอืได้รบั
การจา้งเป็นพนกังานราชการ ในอตัราของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิใหแ้สดงความ
จ านงเป็นหนงัสอืต่อเลขาธกิารส านกังานทรพัยากรน ้าแหง่ชาตภิายในสามสบิวนัก่อนครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว เว้นแต่เลขาธกิารส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติเหน็สมควรจะ
แต่งตัง้ขา้ราชการหรอืท าสญัญาจ้างพนักงานราชการก่อนครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งกไ็ด ้

ใหเ้ลขาธกิารส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืท าสญัญา
จ้างพนักงานราชการที่มาปฏบิตัิราชการหรอืปฏบิตัิงานตามวรรคสอง และได้ผ่านการ
คดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนและส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาติก าหนด เป็นขา้ราชการหรอืพนักงานราชการในกรอบอตัราก าลงั
ของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

ในกรณีที่ข้าราชการหรอืพนักงานราชการที่มาปฏิบตัิราชการหรอืปฏบิตัิงาน
ผูใ้ด ไม่ประสงคจ์ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นขา้ราชการหรอืไดร้บัการจา้งเป็นพนกังานราชการ
ในกรอบอตัราก าลงัของส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ หรอืไม่ได้รบัการคดัเลอืกตาม
วรรคสาม ใหข้า้ราชการหรอืพนักงานราชการผูน้ัน้กลบัไปปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิาน
ในสว่นราชการตน้สงักดัเดมิ ในชื่อต าแหน่งในสายงานเดมิ หรอืต าแหน่งทีไ่ม่ต ่ากว่าเดมิ 

ใหก้ารไปรายงานตวัและการสง่มอบงานของขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส านักงานทรพัยากรน ้ าแห่งชาติ   
ถอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางราชการ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๗๐ 

ขอ้ ๓  ใหข้า้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ทีม่าปฏบิตัิราชการ
หรือปฏิบัติงานในส านักงานทรพัยากรน ้ าแห่งชาติ  ยังคงได้รบัเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเช่นเดมิจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดเดิม และให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมงดการย้ายข้าราชการ 
พนกังานราชการ และลกูจา้งประจ าดงักล่าว เวน้แต่การยา้ยเพื่อเลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ 

 

ข้อ ๔  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรี ของส่วนราชการในกรม
ชลประทาน และของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งประจ า ของสว่นราชการใน
กรมชลประทาน ดงัต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 
หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส านักงานทรพัยากรน ้า
แห่งชาต ิแลว้แต่กรณี 

(๑) ส านกับรหิารโครงการ เฉพาะงานเกีย่วกบัการศกึษา วเิคราะห ์และวางแผน
การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  และงาน
วเิคราะห ์ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า 

(๒) ส านกับรหิารจดัการน ้าและอุทกวทิยา เฉพาะงานเกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละ
เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน ้าในระดบัข้ามลุ่มน ้า  และงานเฝ้าระวงั 
วเิคราะห์ พยากรณ์ ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการบรหิารจดัการน ้าใน
ภาพรวมของประเทศ 

 

ขอ้ ๕  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั และ
ให้โอนขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และอตัราก าลงัของส่วนราชการตาม
ข้อ ๔ และส่วนราชการอื่นในกรมชลประทาน จ านวน ๕๖ อัตรา ตามที่อธิบดีกรม
ชลประทานก าหนดไปเป็นของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๖  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ ค าสัง่  และมติคณะรัฐมนตรี ของส่วนราชการใน 

กรมทรพัยากรน ้า และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส่วน
ราชการในกรมทรพัยากรน ้า ดงัต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของส านกังานทรพัยากรน ้า
แห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิแลว้แต่กรณี 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๗๑ 

(๑) ศูนย์ป้องกนัวิกฤตน ้า เฉพาะงานเกี่ยวกบังานศึกษา วิเคราะห์ และการ
ก าหนดพื้นที่เสีย่งภยัเกีย่วกบัน ้าในภาพรวมของประเทศ และงานเสนอแนะแผนแม่บท
และมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขวกิฤตน ้า 

(๒) ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรน ้า เฉพาะงานเกี่ยวกบัฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ งานเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการ
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในภาพรวมของประเทศ งานเสนอแนะแนวทาง 
กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน ้ าของ
ประเทศ รวมทัง้งานตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการ ตามนโยบาย และแผนแม่บท
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศ 

(๓) ส านักบรหิารจดัการน ้า เฉพาะงานเกี่ยวกบัการก าหนดกรอบ หลกัเกณฑ ์
เทคโนโลย ีและแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัขา้มลุ่มน ้า การสนบัสนุน
และให้ค าปรกึษาแนะน ้า แก่คณะกรรมการลุ่มน ้า หน่วยงานของรฐั และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัขา้มลุ่มน ้า 

(๔) ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะงานเกี่ยวกับการ
ประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า 

(๕) ส านักวิจัย  พัฒนา และอุทกวิทยา เฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา  
วจิยั เทคโนโลยี เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในภาพรวมของประเทศ และ 
การวิเคราะห์ปริมาณน ้า การวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ภาพรวมของประเทศ 

 

ขอ้ ๗  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั และ
ให้โอนขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และอตัราก าลงัของส่วนราชการตาม
ข้อ ๖ และส่วนราชการอื่นในกรมทรพัยากรน ้า จ านวน ๑๐๒ อตัรา ตามที่อธิบดีกรม
ทรพัยากรน ้าก าหนดไปเป็นของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๘  บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรือ มติคณะรัฐมนตรีใด ที่อ้างถึงส่วนราชการตามข้อ ๔ และข้อ ๖ และข้าราชการ 
พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งประจ าของสว่นราชการตามขอ้ ๔ และขอ้ ๖ ใหถ้อืว่าอา้งถงึ
ส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิหรอืขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งประจ าของ
ส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิแลว้แต่กรณี 
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ข้อ ๙  ในระยะเริ่มแรก ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายให้กบัส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ส าหรบัการด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ รวมทัง้ภารกจิของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 

 

ขอ้ ๑๐  ใหส้ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนและส านกังานทรพัยากร
น ้าแห่งชาติ ด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลกูจา้งประจ า รวมจ านวน ๒๔๖ อตัรา ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งส่วนราชการส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาสามสบิวนันับแต่วนัที่กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาตมิผีลใช้บงัคบั โดยกรอบอตัราก าลงัมา
จากการตัดโอนอตัราข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และอตัราก าลงัจาก 
กรมชลประทาน และกรมทรพัยากรน ้า และเป็นอตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ จ านวน ๘๗ อตัรา 

 

ขอ้ ๑๑  ในระหว่างที่ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติยงัไม่มีคณะอนุกรรมการ
สามญัประจ ากระทรวงหรอืคณะอนุกรรมการสามญัประจ ากรม ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืนให้การด าเนินการเพื่อแต่งตัง้ขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิและขา้ราชการทีม่าปฏบิตัริาชการซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นขา้ราชการ
ตามข้อ ๒ วรรคสาม ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท ระดับ และสายงานต่าง ๆ ในส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนก าหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ใหน้ายส าเรงิ  แสงภู่วงค ์พน้จากต าแหน่ง รองอธบิดกีรมฝนหลวงและ
การบนิเกษตร และให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ และ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีเ่ลขาธกิารส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาตมิอบหมาย 

ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนและส่วนราชการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้น้ี 

ใหน้ายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้
ขา้ราชการตามวรรคหนึ่งใหด้ ารงต าแหน่ง ตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ให้ข้าราชการตามวรรคหนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม  และไปช่วยราชการใน
ต าแหน่งใหม่ ตัง้แต่วันถัดจากวันที่ค าสัง่นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ ๑๓  ให้กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน ้า กรมทรพัยากรน ้า
บาดาล กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ 
กรมส่งเสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรมอุตุนิยมวทิยา สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า
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และการเกษตร (องคก์ารมหาชน) ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยากรน ้า ด าเนินการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้ขอ้มูลและเชื่อมต่อ
ขอ้มลูดา้นทรพัยากรน ้าตามทีส่ านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาตกิ าหนด โดยมอบหมายให้
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานหลกัใน
การบรูณาการและเชื่อมต่อขอ้มลูใหก้บัส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาตใินระยะแรก 

 

ขอ้ ๑๔  ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรอีาจเสนอให้ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ข้อ ๑๕  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามค าสัง่นี้  ให้หัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ วินิจฉัยค าวินิจฉัยของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาตใิหเ้ป็นทีส่ดุ 

ในกรณีมปัีญหาเกีย่วกบังบประมาณหรอืการปฏบิตัภิารกจิของกรมชลประทาน
และกรมทรพัยากรน ้าที่โอนไปเป็นของส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติตามค าสัง่นี้  
ใหค้ณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาตเิป็นผูว้นิิจฉยั 

 

ขอ้ ๑๖  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการขบัเคลื่อนการ
ปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าตแิละการสรา้งความสามคัคปีรองดอง๙๐ 

 

ขอ้ ๘  ให้ส านักงานเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะเทียบเท่ากรมที่ไม่สงักดั
ส านักนายกรฐัมนตรกีระทรวง หรอืทบวงอยู่ในบงัคบับัญชาขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี  
โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้าง  
การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอ านาจของส่วนงานและอัตราก าลัง  ให้เป็นไปตามที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 

ให้การงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการทรพัย์สินของ
ส านกังานเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านกังาน 

ให้มผีู้อ านวยการส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และ
การสรา้งความสามคัคปีรองดองซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นผู้บงัคบับญัชาขา้ราชการ 

                                                 
๙๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๒๙๙ ง/หน้า ๓๖/๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
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พนักงาน และลูกจ้างในส านักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๙  ให้ส านักงานเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
และกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั 

 

ขอ้ ๑๐  นายกรฐัมนตรอีาจสัง่ให้ขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืเจา้หน้าที่
ของรัฐในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในส านักงานโดยมี
ก าหนดเวลาตามทีต่กลงกบัผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานของรฐักไ็ด้และให้องคก์รกลาง
บรหิารงานบุคคลหรอืองค์กรอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ท านองเดยีวกนัของส่วนราชการหรอื
หน่วยงานของรฐันัน้จดัให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัที่จดัส่งบุคคลดงักล่าวไป
ปฏบิตัหิน้าทีย่งัส านักงานมอีตัราก าลงัแทนตามความจ าเป็นแต่ไม่เกนิจ านวนอตัราก าลงั
ทีจ่ดัสง่ไป 

ให้บุคคลที่ไดร้บัค าสัง่ให้ไปปฏบิตังิานในส านักงานตามวรรคหนึ่ง มสีทิธไิดร้บั
เงนิประจ าต าแหน่งในอตัราที่ไดร้บัอยู่เดมิต่อไป ส าหรบัสทิธปิระโยชน์อื่นใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

ขอ้ ๑๑  ใหส้ านกังานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา และติดตาม

ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ 
โดยมุ่งเน้นภารกจิเชงิบูรณาการและปฏบิตัิการเพื่อให้การขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
แผนแม่บท และแผนการสรา้งความสามคัคปีรองดองเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๒) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทและแผนการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

(๓) ประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
จดัท ายุทธศาสตรช์าตคิณะกรรมการปฏริปูประเทศ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานตามขอ้ ๑๒ รวมทัง้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) รบัเรื่องร้องเรยีนหรอืร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของหน่วยงานของรฐั 
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(๕) จดัฝึกอบรมและประเมนิผลหลกัสตูรการบรหิารราชการแผ่นดนิตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)  
ทุกระดบั 

(๖) ด าเนินการอื่นตามทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๒  นอกจากหน้าทีแ่ละอ านาจตามขอ้ ๑๑ แลว้ ใหส้ านักงานรบัผดิชอบใน
งานธุ รการงานทางวิช าการ  และเป็ น ฝ่ าย เลขานุ การให้ แก่ คณ ะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิเชงิยุทธศาสตรค์ณะกรรมการเตรยีมการปฏริูปประเทศ คณะกรรมการ
เตรยีมการยุทธศาสตรช์าต ิและคณะกรรมการเตรยีมการเพื่อสรา้งความสามคัคปีรองดอง 
ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๓/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

(๒) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและเร่งรดัการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
(กขร.) ตามค าสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ 

(๓) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.)  
รวม ๕ คณะ ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๓ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 

(๔) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.)  
ตามค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๔๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๒๓ มถุินายน ๒๕๕๙ 

(๕) คณะกรรมการด าเนินการปฏริูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตรทีี ่๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

(๖) คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ี
ที ่๘๘/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

(๗) คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาติ (ศอตช.) ตามค าสัง่
ส านกันายกรฐัมนตรทีี ่๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 

(๘) คณะกรรมการประสานและขบัเคลื่อนนโยบายสานพลงัประชารฐัประจ าจงัหวดั 
(คสป.) ตามค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๙) คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรปูเพื่อรองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย 
THAILAND 4.0 ตามค าสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
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(๑๐) คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยนื 
ตามค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่๒๑/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

(๑๑) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

ให้ส านักงานท าหน้าทีป่ระสานงาน ตดิตามและรายงานผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการตามขอ้ ๑๓ เป็นประจ าทุกเดอืน 

เพื่อประโยชน์ในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสัง่แต่งตั ้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานอื่นอกีได้ รวมทัง้มอี านาจยกเลกิ ยุบรวม เปลีย่นชื่อ 
และปรบัปรุงองค์ประกอบหรอืหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรอืคณะท างานตามวรรคหนึ่งได ้

 

ขอ้ ๑๓  ใหม้คีณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกอบด้วย นายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
รองนายกรฐัมนตรคีนหนึ่งที่นายกรฐัมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  และ
รฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจี านวนไม่เกนิ
สามคน ปลดักระทรวงกลาโหม เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบ
ของคณะรฐัมนตรจี านวนไม่เกนิสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้
ขา้ราชการในส านกังานเป็นผูช้่วยเลขานุการไม่เกนิสองคน 

 

ขอ้ ๑๔  ใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการขบัเคลื่อนและบูรณาการการปฏิรูป

ประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรฐับาล ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
แผนแม่บท และแผนการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

(๒ ) เร่งรัด  ขับ เคลื่ อนก ากับดูแล  และประเมินผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างานตามขอ้ ๑๒ เพื่อให้การขบัเคลื่อนการ
ปฏริปูประเทศตามแผนการปฏริปูประเทศนโยบายการปฏริปูของรฐับาล ยุทธศาสตรช์าต ิ



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๗๗ 

แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามคัคปีรองดองบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(๓) ก ากบั ดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของส านักงานใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๒ 

(๔) แต่งตัง้คณะที่ปรกึษาเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๕  การปฏบิตัหิน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทัง้วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ี

 

ข้อ ๑๖  เมื่อครบก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ค าสัง่นี้ ใช้บังคับให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรช์าติตามกฎหมายว่าด้วยการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความจ าเป็นและ
เหมาะสมเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  ทัง้นี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรช์าตเิหน็ควรใหส้ านักงานยุตบิทบาทการด าเนินการ ใหค้วามในขอ้ ๗ ถงึขอ้ ๑๕ 
เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัการโอนบุคลากร ทรพัยส์นิและหนี้สนิของส านักงานไปยงัหน่วยงานใด
ต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตเิป็นประการใดใหด้ าเนินการไปตามนัน้ 

 

ขอ้ ๑๗  การโอนและการรบัโอนตามขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีค่ าสัง่นี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๘  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลงั สนับสนุน
การด าเนินการตามค าสัง่นี้ ให้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยในกรณีที่มปัีญหาหรอือุปสรรค
ในการด าเนินการใหเ้สนอนายกรฐัมนตรเีป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 

 

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรฐัมนตรีหรือคณะรฐัมนตรอีาจเสนอให้
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๒๐  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๗๘ 

*พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑๙๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนัส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติไดม้ภีารกจิที่เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
การด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัท ายุทธศาสตรช์าตแิละกฎหมายว่าด้วยแผน
และขัน้ตอนการด าเนินการปฏริูปประเทศ สมควรปรบัปรุงโครงสรา้ง หน้าที ่และอ านาจ
ของคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิในท านอง
เดยีวกบัพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ ตามทีคุ่น้เคยกนั 
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
จัดท า ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติเสยีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและบูรณาการกบัยุทธศาสตร์ชาติรวมทัง้แผนการ
พฒันาประเทศต่าง ๆ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ใหโ้อนบรรดาหน้าทีแ่ละอ านาจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ และมติคณะรฐัมนตรีของส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะส านักงานโครงการพฒันาระบบราง 
และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะส านักงานโครงการพฒันาระบบราง ไปเป็น

                                                 
๙๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้า ๓๐/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
๙๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๙ ก/หน้า ๙/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๗๙ 

หน้าที่และอ านาจของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม หรอืของข้าราชการ 
พนกังานราชการ และลกูจา้งของกรมการขนสง่ทางราง กระทรวงคมนาคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะส านักงานโครงการพฒันาระบบราง ไปเป็น
ของกรมการขนสง่ทางราง กระทรวงคมนาคม 

 

มาตรา ๖  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรใีดที่อ้างถึงส านักงานโครงการพฒันาระบบราง ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ให้ถือว่าอ้างถึงกรมการขนส่งทางราง 
กระทรวงคมนาคม และขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งของกรมการขนส่งทาง
ราง กระทรวงคมนาคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากการขนส่ง 
ทางรางมบีทบาทส าคญักบัการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่โดยที่การ
บรหิารจดัการด้านการขนส่งทางรางของประเทศยงัไม่ได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
และยงัไม่มหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลใหร้ะบบขนส่งทางรางทัง้ประเทศมมีาตรฐาน
เดยีวกนั  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงานและการก ากบัดูแล
เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทัง้พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้
สามารถแขง่ขนัและเชื่อมต่อกบัการขนสง่รปูแบบอื่นและประเทศเพื่อนบา้นได้ สมควรยก
ฐานะส านักงานโครงการพฒันาระบบรางส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
กระทรวงคมนาคม โดยจดัตัง้เป็นกรมการขนสง่ทางรางขึน้ในกระทรวงคมนาคม เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๘๐ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๙  ในวาระเริม่แรก ให้กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรมมสีว่นราชการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานรฐัมนตรี โดยให้ส านักงานรฐัมนตรี กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ.๒๕๔๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมกีารแบ่งสว่น
ราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๒ ) ส า นั ก ง าน ป ลัด ก ร ะท รว ง  โด ย ให้ ส า นั ก ง าน ป ลัด ก ร ะท รว ง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และมสีว่นราชการตามกฎกระทรวงแบ่งสว่น
ราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๓) กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร โดยใหก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเป็นกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๔ ) ส านั กงานปรมาณู เพื่ อ สันติ  โดยให้ส านั กงานปรมาณู เพื่ อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และมสีว่นราชการตามกฎกระทรวงแบ่งสว่น
ราชการส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

                                                 
๙๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๘๑ 

(๕) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยใหส้ านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวง
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และมสี่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมกีารแบ่งสว่นราชการใหม่ในกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ โดยใหส้ านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  
เป็นส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 
วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การแบ่งสว่นราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ใหส้่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรทีีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไปพลางก่อน จนกว่าจะมกีฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิาร
ราชการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ขึน้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๐  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผกูพนั 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานรัฐมนตรี  
ส านักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไปเป็นของส่วนราชการที่ระบุไวใ้นมาตรา ๙ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ซึง่จดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั ขา้ราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๙ (๕) กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ซึง่จดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๘๒ 

มาตรา ๑๑  คดีที่ส่วนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓  
ไปเป็นของส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้  บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อ
ศาลไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหส้ว่นราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน  ในการนี้  ให้ส่วน
ราชการดงักล่าวด าเนินกระบวนพจิารณาไปจนกว่าคดจีะถึงทีสุ่ด และใหถ้ือว่าผูร้บัมอบ
อ านาจให้ด าเนินคดีแทนส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ในคดีนัน้ ๆ  
เป็นผู้ร ับมอบอ านาจจากส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  
ตามพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

ในกรณีทีศ่าลไดม้คี าพพิากษาคดตีามวรรคหนึ่งแลว้ ใหส้่วนราชการตามมาตรา ๙ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้  เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตาม 

ค าพพิากษาหรอืลกูหนี้ตามค าพพิากษานัน้ 

 

มาตรา ๑๒  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎกีาทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ใน
วันก่ อนวันที่ พ ระราชบัญญั ติ นี้ ใช้ บั งคับ ในส่ วนที่ ก าหนดให้ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูร้กัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม ใหเ้ปลีย่นเป็น
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมเป็นผู้รกัษาการ
หรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๑ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้  

บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัในส่วนที่ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นผู้ร ักษาการหรือเป็นผู้รกัษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ร ักษาการหรือเป็น 
ผูร้กัษาการร่วม 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบัในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๒ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๓  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ ภาระผูกพนั 
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอตัราก าลงัของส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ระบุไว้ในมาตรา  ๙ (๖) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๘๓ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่ งจัดตั ้งขึ้นตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

บทบญัญตัมิาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในสว่นทีก่ าหนดใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการ ใหเ้ปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเป็นผูร้กัษาการ 

 

มาตรา ๑๔  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษา
ที่ อยู่ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ ในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคบัในส่วนที่
ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นผู้รกัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม 
ให้เปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
เป็นผูร้กัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม 

ใหเ้ปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของสภาสถาบนัอุดมศกึษาหรอืคณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการโอน
อ านาจหน้าทีแ่ละการเปลีย่นแปลงผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนด
ในบญัช ี๓ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชวีศกึษา 

 

มาตรา ๑๕  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อา้งถึง “กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอื 

ผู้ปฏิบตัิหน้าที่ในกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบญัญัตินัน้อ้างถึง 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๖  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธกิาร” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร” “ปลดักระทรวง



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สว่นราชการ 

 
 

๘๔ 

ศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติห น้าที่ ในกระทรวงศึกษาธิการ  
หากเกี่ยวกบัการอุดมศกึษาหรอืการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ใหถ้อืว่าบทบญัญตันิัน้อา้งถึง 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการโอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นสว่นราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าที่
และการเปลี่ยนแปลงผู้รกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้   ทัง้นี้ ตามที่ก าหนดในบญัชี ๔ 
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชวีศกึษา 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ แผน และ
นโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 



 

๘๕ 

ค าอธิบาย 

รฐัวิสาหกิจ 

 

ค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” น ามาใช้ในประเทศไทยมากกว่า ๓๐ ปี โดยมีการให้
ความหมายค าดงักล่าวไวต่้าง ๆ มากมาย แต่เดมิที่ใช้เป็นหลกัและอ้างองิอยู่เสมอ คือ 
ความหมายของรฐัวสิาหกจิตามพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึง่สรุป
ไวว้่า รฐัวสิาหกจิ คอื องคก์รของรฐับาล หรอืหน่วยงานธุรกจิทีร่ฐับาลเป็นเจ้าของ หรอื
บรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลทีส่่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมทีุนรวมอยู่ดว้ยเกนิกว่า
ร้อยละ ๕๐ (เช่น บริษัทลูกของรฐัวสิาหกิจ) ปัจจุบนัมีการปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าว  
โดยมีพระราชบญัญัติวธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคบัแทน กฎหมายใหม่นี้
ก าหนดนิยามของรฐัวสิาหกจิไวใ้หห้มายความว่า (๑) องค์การของรฐับาลตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล กจิการของรฐัซึง่มกีฎหมายจดัตัง้ขึน้ หรอืหน่วยงาน
ธุรกจิทีร่ฐับาลเป็นเจ้าของ หรอืบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัที่ส่วนราชการหรอื
รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ  ซึ่งเป็นหลักการท านองเดียวกันกับ
กฎหมายเดมิ  นอกจากนี้ ไดม้กีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดูแล
และบริหารรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายหลกัที่ใช้ในการก ากับดูแลและ
ยกระดบัประสทิธภิาพในการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ ได้ก าหนดนิยาม “รฐัวสิาหกจิ” 
หมายความว่า องค์กรของรฐับาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของรฐับาล 
กจิการของรฐัตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้กจิการนัน้ หรอืหน่วยงานธุรกจิที่รฐับาลเป็นเจ้าของ 
หรอืบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัที่กระทรวงการคลงัมทีุนรวมอยู่ด้วยเกนิกว่า  
รอ้ยละหา้สบิ  ดงันัน้ รฐัวสิาหกจิจงึเป็นหน่วยงานทางธุรกจิหรอืกจิการของรฐัที่มภีารกจิ
ในการให้บริการสาธารณะด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอันเป็นการผลิตหรือ
จ าหน่ายสนิค้าหรือบริการ ตลอดจนงานสาธารณูปโภค รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาล จากภารกิจของรัฐวิสาหกิจข้างต้นจึงท าให้
รฐัวสิาหกจิมลีกัษณะองค์กรและการด าเนินงานที่มลีกัษณะผสมระหว่างกิจการเอกชน 
ทีต่อ้งมคีวามคล่องตวัในการด าเนินงาน และมเีป้าหมายคอืก าไรในการด าเนินงานอนัเป็น
เป้าหมายทางเศรษฐกจิกบัการเป็นหน่วยงานของรฐัแบบมหาชนซึง่เป็นเครื่องมอืของรฐั
ที่ต้องด าเนินการต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของกฎหมายและมีเป้าหมายคือ
ผลประโยชน์ต่อสว่นรวมอนัเป็นเป้าหมายทางสงัคม 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มมีการจัดตัง้หลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งรฐับาลไทยในขณะนัน้มนีโยบายให้จดัตัง้รฐัวสิาหกจิ
ด าเนินการทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในดา้น



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๘๖ 

อุปโภคบริโภคของประชาชนให้เพียงพอ และเพื่อบูรณะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมให้
เจริญก้าวหน้า โดยในขณะนัน้ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมทัง้ในด้านเงินทุนและ
ความสามารถ ซึ่งมผีลท าให้มีการจดัตัง้รฐัวิสาหกิจขึ้นเป็นจ านวนมากกว่า ๑๐๐ แห่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตราพระราชบญัญัติว่ าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ทีเ่ปิดโอกาสใหร้ฐับาลจดัตัง้รฐัวสิาหกจิตามทีร่ฐับาลเหน็สมควร เพื่อเขา้ไป
แทรกแซงในเศรษฐกจิหลายสาขาไดโ้ดยสะดวก 

แต่อย่างไรก็ตาม  ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ  ์ธนะรัชต์  ตั ้งแ ต่  
พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายจากการแทรกแซงของรฐัในภาคเศรษฐกจิมาเป็น
การเปิดเสรทีางเศรษฐกจิต่อภาคเอกชนและต่างประเทศโดยรฐัเป็นเพยีงผูคุ้ม้กนั สง่เสรมิ 
และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบายนี้ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙ อนัเป็นนโยบายการพฒันา
ประเทศที่ชดัเจนครัง้แรก และท าให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
เปลีย่นแปลงไป ท าใหภ้าคเอกชนมคีวามสามารถมากขึน้ มคีวามพรอ้มทัง้ในดา้นเงนิทุน
และประสทิธภิาพในการด าเนินงาน แต่รฐัวสิาหกจิต่าง ๆ ที่ตัง้ขึน้ตามนโยบายรฐับาล
ส่วนหนึ่งนัน้ประสบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต 
การตลาดและการคลงั ความไม่มีประสทิธภิาพในการบรหิารองค์การและบริหารงาน
บุคคล รวมถึงมกีฎระเบยีบต่าง ๆ ที่รฐัก าหนดขึน้เพื่อดูแลรฐัวสิาหกจิท าให้รฐัวสิาหกจิ
เหล่านัน้ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายในอนัทีจ่ะเป็นเครื่องมอืของรฐับาลในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมตามแผนพฒันาฯ ไดเ้ท่าทีค่วร ในขณะเดยีวกนัภาคเอกชนไดพ้ฒันา
กจิการของตนให้มปีระสทิธภิาพล ้าหน้ากิจการรฐัวสิาหกิจจงึท าให้รฐับาลสมยันัน้ต้อง
ทบทวนว่ารฐัวสิาหกจิใดทีร่ฐัสมควรด าเนินกจิการต่อไป กจิการใดควรคนืให้เอกชนเขา้
มาด าเนินการจงึไดม้แีนวคดิทีจ่ะลดจ านวนรฐัวสิาหกจิลง และนโยบายนี้กไ็ดด้ าเนินการ 
ต่อ ๆ มาจนกระทัง่ในปัจจุบนั 

การจดัแบ่งประเภทของรฐัวสิาหกจิ อาจจ าแนกไดต้ามประเภทของกฎหมายที่
จดัตัง้เป็น ๕ ประเภท ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบญัญตักิารรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ การท่าเรอืแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๒) รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชก าหนด เช่น บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อ 
ทีอ่ยู่อาศยั ตามพระราชก าหนดบรรษทัตลาดรองสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๘๗ 

(๓ ) รัฐวิสาหกิจที่จ ัดตั ้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความใน
พระราชบญัญัติว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เช่น องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
สถาบนัการบนิพลเรอืนตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๔) รฐัวิสาหกิจที่จ ัดตัง้ขึ้นโดยระเบียบหรือข้อบังคับ  เช่น โรงพิมพ์ต ารวจ 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เดิม (ก่อนที่จะมีการยกฐานะขึ้นเป็นการยาสูบ 
แห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญตักิารยาสบูแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๕) รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รอืกฎหมาย
ว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั อนัเป็นกฎหมายเอกชนที่เกีย่วกบัการพาณิชย์ เช่น บรษิัท 
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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๘๘ 

พระราชบญัญตั ิ

การพฒันาการก ากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รฐัวสิาหกจิ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดูแล
และบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า 

(๑) องค์การของรฐับาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของรัฐบาล 
กจิการของรฐัตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้กจิการนัน้ หรอืหน่วยงานธุรกจิทีร่ฐับาลเป็นเจา้ของ 

(๒) บรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัที่กระทรวงการคลงัมทีุนรวมอยู่ด้วย
เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ 

“ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๖๗ ก/หน้า ๗๙/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๘๙ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

นโยบายและการก ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ 

   
 

มาตรา ๕  พระราชบญัญัตินี้มีวตัถุประสงค์ในการพัฒนาการก ากับดูแลและ
บรหิารรฐัวสิาหกจิ โดยมแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหม้คีณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิท าหน้าทีก่ าหนดเป้าหมาย นโยบาย 
และทิศทางในการพัฒนารฐัวิสาหกิจในภาพรวมทัง้ระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันารฐัวสิาหกจิ 

(๒) ส่งเสรมิให้รฐัวสิาหกจิด าเนินกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส สอดคล้อง
กบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมกีารประเมนิผลการด าเนินกจิการอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการ
รฐัวสิาหกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๔) ให้มกีารก ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิในเชงิรุกอย่างมปีระสทิธภิาพโดยค านึงถึง
ทศิทางของเศรษฐกจิของประเทศ แผนพฒันารฐัวสิาหกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และแนว
ปฏบิตัทิีใ่ชบ้งัคบักบัรฐัวสิาหกจินัน้ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

   
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” 
ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธาน
กรรมการ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั รฐัมนตรอีื่นซึง่
คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้จ านวนสองคน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
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๙๐ 

กฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อ านวยการ 
ส านกังบประมาณ 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนหา้คน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการในส านักงานซึ่ง
ผูอ้ านวยการแต่งตัง้เป็นผูช้่วยเลขานุการจ านวนไม่เกนิสองคน 

 

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) ต้องมคีุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตั ิ

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ 
ก ากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ 

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 
(๑) เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะมกีารรอการลงโทษหรอืไม่ 
กต็าม เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอนัถึงที่สุดให้ทรพัย์สนิตกเป็น
ของแผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิหรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกติ 

(๖) เป็นขา้ราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมอืง เจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมอืง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๗) เป็นขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง ซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า
ของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๘) เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของรฐัวสิาหกจิ 

(๙) เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของนิตบิุคคลที่รฐัวสิาหกจิถอืหุ้น
ตัง้แต่รอ้ยละยีส่บิหา้ขึน้ไป 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๑ 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสีปี่ 

ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ
และยงัมไิดแ้ต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) แทนต าแหน่งที่ว่าง ใหถ้อืว่า 
คนร. ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดเท่าทีเ่หลอือยู่ และให ้คนร. ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ว่างลงก่อนครบวาระ  
ใหแ้ต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) ภายในเก้าสบิวนั เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒทิี ่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตัง้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) แทนกไ็ด ้และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนต าแหน่งทีว่่างอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหแ้ต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา 
๖ (๔) ขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน หากยังมิได้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่ง
เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติาม
มาตรา ๖ (๔) พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออกตามขอ้เสนอแนะของ คนร. เนื่องจากทุจรติต่อหน้าที ่
หรอืมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอืบกพร่องในหน้าทีอ่ย่างรา้ยแรง โดยตอ้งแสดงเหตุผล
ในการใหอ้อกอย่างชดัแจง้ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 

 

มาตรา ๑๐  ให ้คนร. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัท าแผนพฒันารฐัวสิาหกจิเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๒) เสนอแนะและให้ค าปรกึษาต่อคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบันโยบายและแนวทาง 
การก ากบัดูแลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ และเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการพฒันาหรอืแกไ้ข
ปัญหาของรฐัวสิาหกจิ 
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๙๒ 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลใหห้น่วยงานของ
รฐัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐัวสิาหกจิ 

(๔) ก าหนดสดัส่วนการถือหุน้ของกระทรวงการคลงัในรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นบรษิัท
จ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร  ี

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสรา้งแรงจงูใจแก่รฐัวสิาหกจิ โดยความเหน็ชอบของ
คณะรฐัมนตร ี

(๖) เสนอความเห็นต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการและการจดัสรรเงนิ
ชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนา
รฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๒๘ 

(๗) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๒๙ 

(๘) ก าหนดแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๓๓ 

(๙) แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๓๔ 

(๑๐) ก ากบัดูแลกระทรวงเจ้าสงักดัให้ติดตามรฐัวสิาหกจิในก ากบัด าเนินการ
ตามแผนพฒันารฐัวสิาหกจิ 

(๑๑) เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบี ยบ หรือ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๒) ออกประกาศเพื่อก าหนดแนวทางหรอืหลกัเกณฑ์ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหา
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

(๑๓) ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ คนร. 
หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๑๑  การประชุม คนร. ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุม คนร. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหเ้ลื่อนการประชุม 

ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องที ่คนร. 
พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นัน้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุม
พจิารณาว่ากรรมการผูน้ัน้สมควรจะอยู่ในทีป่ระชุมหรอืมมีตใินการประชุมเรื่องนัน้ไดห้รอืไม่ 
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๙๓ 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๑๒  คนร. มีอ านาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่ อพิจารณาหรือ
ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งตามที ่คนร. มอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องมอีนุกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่
อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหอ้นุกรรมการทีม่าประชุมเลอืกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ทีป่ระชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้ 
มเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๑๓  ในกรณีทีต่อ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) 
ให้รฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและคดัเลือกบุคคลที่
สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิงักล่าว ประกอบดว้ย 

(๑) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงคมนาคม 
ปลดักระทรวงพลงังาน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธกิารสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ หรอืผูว้่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จ านวนหา้คน 

(๒) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืประธานสมาคมธนาคารไทย จ านวนสองคน 

บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตติามกฎหมายว่าดว้ยการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตดิว้ย 

กรรมการคดัเลอืกตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า ไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง และไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีทีข่ดัต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
พระราชบญัญตันิี้ในขณะทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้และในระหว่างการปฏบิตัหิน้าที ่



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๔ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็น
ประธานกรรมการคดัเลอืก 

ให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้ข้าราชการของส านักงานคนหนึ่ งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการคดัเลอืก 

ให้กรรมการคัดเลือกได้รบัค่าตอบแทนตามที่รฐัมนตรีก าหนด และให้ถือเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของส านกังาน 

 

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การ
พจิารณาคดัเลอืกกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรี
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ โดยระเบยีบดงักล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่

ระเบ ียบตามวรรคหนึ่ง ให ้เปิดเผยต่อสาธารณชน และให้ม ีผลใช ้บงัคบั
ต่อไป แม้คณะกรรมการคดัเลอืกทีก่ าหนดระเบยีบดงักล่าวจะพน้จากต าแหน่งแลว้ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืปรบัปรุงระเบยีบตามวรรคหนึ่งจะกระท าไดก้แ็ต่
โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

 

มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการคดัเลอืกต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการคดัเลอืก ถา้ประธานกรรมการคดัเลอืกไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด  

 

มาตรา ๑๖  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับ
แต่งตัง้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แล้ว ให้เสนอรายชื่อต่อรฐัมนตรี
พร้อมเหตุผลการคัดเลือก เพื่อเสนอคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้  ทัง้นี้ ให้ เสนอเหตุผลการ
คดัเลอืกของกรรมการคดัเลอืกแต่ละคนเพื่อประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ดว้ย 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๕ 

มาตรา ๑๗  เมื่อแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๔) ทีเ่สนอตาม
มาตรา ๑๖ แลว้ ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกทัง้คณะพ้นจากต าแหน่งนับแต่วนัถดัจากวนัที่
คณะรฐัมนตรมีมีตแิต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

มาตรา ๑๘  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและ
รบัผดิชอบเกีย่วกบักจิการทัว่ไปของ คนร. และใหม้หีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศกึษา ตรวจสอบ และวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงนิและ
ภารกิจของรฐัวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามและจดัท าผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รฐัวสิาหกจิของรฐัวสิาหกจิ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการก าหนดมาตรการและการจดัสรรเงิน
ชดเชยใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๒๘ 

(๓) ประเมนิผลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๓๐ 

(๔) เสนอแนะแนวทางการก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสรา้งแรงจูงใจแก่รฐัวิสาหกจิ
ต่อ คนร. เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ 

(๕) ก าหนดทกัษะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลกัของกรรมการ
รฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๓๖ (๒) 

(๖) ให้ค าปรกึษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการเกี่ยวกบัการ
บรหิารและพฒันาองคก์รแก่รฐัวสิาหกจิ 

(๗) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพและประสทิธภิาพในการด าเนินการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(๘) เสนอแนะต่อ คนร. ให้มีการตรา แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือปรับปรุง
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืหลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
ต่อการพฒันาประเทศ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
ส านกังาน หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีหรอื คนร. มอบหมาย 

 

มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลรฐัวิสาหกิจ ให้มีที่ปรึกษาหรือ 
คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือการบริหารธุรกิจ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะแก่ คนร. หรอืส านกังานในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๖ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาต้องก าหนดเป้าหมาย 
ผลสมัฤทธิ ์และระยะเวลาของการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไวใ้หช้ดัเจน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม องคป์ระกอบและ
วธิกีารปฏบิตัิหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรกึษาหรอื
คณะทีป่รกึษา ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่คนร. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๐  ใหก้รรมการใน คนร. อนุกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๒ 
และทีป่รกึษาตามมาตรา ๑๙ ไดร้บัค่าตอบแทนตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๑  ใหผู้อ้ านวยการมอี านาจเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรอืให้
ส่งค าชี้แจง เอกสาร และขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๓ 

แผนพฒันารฐัวสิาหกจิ 

   
 

มาตรา ๒๒  ใหม้แีผนพฒันารฐัวสิาหกจิซึง่มรีะยะเวลาครัง้ละหา้ปี เพื่อก าหนด
เป้าหมาย นโยบาย และทศิทางในการพฒันารฐัวสิาหกจิให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย
แห่งรฐัตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและแผนพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ โดยอย่างน้อยใหค้ านึงถงึหลกัวนิัย
การเงนิการคลงัของประเทศ ภารกจิของรฐัวสิาหกจิในบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง และบทบาท
หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิทีม่ต่ีอการพฒันาประเทศ 

 

มาตรา ๒๓  ในการจัดท าแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจตามมาตรา ๒๒ ให้ คนร. 
ก าหนดแนวทางใหก้ระทรวงเจา้สงักดัของรฐัวสิาหกจิเสนอกรอบนโยบายการพฒันา
และทศิทางการลงทุนของรฐัวสิาหกจิในก ากบั  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ี ่คนร. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๔  ให ้คนร. เสนอแผนพฒันารฐัวสิาหกจิทีจ่ดัท าต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง คนร. อาจ
พิจารณาปรบัปรุงแผนพฒันารฐัวสิาหกจิกไ็ด ้  ทัง้นี ้ เมื่อคณะรฐัมนตรใีห ้ความ
เหน็ชอบแล้วให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๗ 

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ใหห้น่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐัวสิาหกจินัน้ 

 

มาตรา ๒๕  ให้รฐัวิสาหกิจจดัท าแผนวสิาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี โดยต้องสอดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐัวสิาหกจิ เสนอต่อส านกังาน
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด 

ใหส้ านักงานรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของรฐัวสิาหกจิ
ตามวรรคหนึ่งเสนอต่อ คนร. 

 

มาตรา ๒๖  ให้ส านักงานจัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาม
แผนพฒันารฐัวสิาหกจิเสนอต่อ คนร.  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ี ่คนร. ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วนัประกาศใช้แผนพัฒนารฐัวิสาหกิจ ให้ คนร. 
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันารฐัวสิาหกิจเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
ทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย 

 

มาตรา ๒๗  การก าหนดนโยบายต่อรฐัวสิาหกจิเป็นรายกรณีทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันารฐัวิสาหกิจ รฐัวสิาหกิจนัน้จะด าเนินการมไิด้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือ
ปรบัปรุงแผนพฒันารฐัวสิาหกจิแลว้ 

 

มาตรา ๒๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตาม
แผนพฒันารฐัวิสาหกิจและมีภาระทางการเงินที่รฐับาลต้องชดเชย ให้รฐัวิสาหกิจนัน้
ค านวณวงเงนิที่จะขอชดเชย กลไกวธิกีารชดเชย ตลอดจนจดัท าบญัชรีองรบัไว้เฉพาะ
การด าเนินการดงักล่าวแยกจากบญัชปีกต ิ

การจัดท าบัญชีและวิธีการค านวณเงินชดเชย และการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด 

การก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอ
คณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ 

 

หมวด ๔ 

การประเมนิผลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ 

   
 

มาตรา ๒๙  ให้ คนร. ก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของ
รฐัวสิาหกจิ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๘ 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลรฐัวสิาหกจิตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยตอ้งค านึงถงึการ
ด าเนินการตามพนัธกจิ แผนวสิาหกจิและแผนปฏบิตักิารประจ าปี หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ  สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงาน การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยัง่ยืนในระยะยาว  
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร และการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกจิ ปัญหาและสภาพการแขง่ขนัในรายสาขาธุรกจิ 

 

มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานมหีน้าที่ประเมนิผลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี ่คนร. ก าหนดตามมาตรา ๒๙  ทัง้นี้ ส านกังานจะตอ้งก าหนด
วธิกีารและขัน้ตอน โดยอาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืมอบหมายหน่วยงานอื่น ใดเพื่อ
ด าเนินการกไ็ด ้

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได ้

ให้กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ตามมาตรานี้ได้รบัค่าตอบแทน
ตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๓๑  เมื่อได้มกีารประเมนิผลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิในแต่ละปี 
ให้ส านักงานรายงานผลการประเมินต่อ คนร. พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะหรอืมาตรการให้
รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติหรือด าเนินการแก้ไข รวมทัง้การจัดท าแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏบิตักิารประจ าปีตามมาตรา ๒๕ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๒  ใหส้ านักงานรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผล
การด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ และให้ส านักงานเสนอแนะวิธกีารแก้ไขต่อ คนร. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขัน้ตอนการประเมินผลการ
ด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิต่อไป 

 

หมวด ๕ 

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ 

   
 

มาตรา ๓๓  ให้ คนร. ประกาศก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีใน
รฐัวสิาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รฐัวสิาหกิจ” ในมาตรา ๓ เพื่อให้รฐัวสิาหกิจ
ด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบ โปร่งใส และบรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ โดยอย่าง
น้อยตอ้งประกอบดว้ยเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๙๙ 

(๑) แผนการบรหิารและพฒันากจิการ และการปฏบิตัติามแผนดงักล่าว รวมทัง้
ก าหนดเป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ เพื่อให้
สามารถสรา้งมลูค่าแก่กจิการไดอ้ย่างยัง่ยนื 

(๒) การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

(๓) การเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 

(๔) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ โดยอย่างน้อยต้องค านึงถ ึงทกัษะ 
ความรู้ ความเชีย่วชาญ และสมรรถนะหลกัของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการที่
โปร่งใส และการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(๕) การก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

(๖) การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่
รฐัวสิาหกจิถอืหุน้ 

(๗) การด าเนินการตามแผนพฒันารฐัวสิาหกจิและภารกจิของรฐัวสิาหกจิ 

แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดให้รฐัวิสาหกิจ 
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สุจรติ และมีจรยิธรรม โดย
ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัทิีใ่ชบ้งัคบักบัรฐัวสิาหกจินัน้ 

ใหส้ านักงานด าเนินการแทนกระทรวงการคลงัในการใชส้ทิธผิู้ถอืหุน้เพื่อก ากบั
ดแูลใหร้ฐัวสิาหกจิตาม (๒) ของบทนิยามค าว่า “รฐัวสิาหกจิ” ในมาตรา ๓ มแีนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรพัย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยค านึงถึงมาตรฐานที่ใช้กบับริษัทที่มี
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชน์ในการคดัเลอืกบุคคลเป็นกรรมการทีม่ใิช่กรรมการ
โดยต าแหน่งในรฐัวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓  
ให้ คนร. แต่งตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการ
รฐัวสิาหกจิ” ประกอบดว้ย 

(๑) บุคคลซึง่เคยด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงการคลงั เลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืบุคคลซึง่เคยด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ จ านวนหา้คน 
เป็นกรรมการ  ทัง้นี้ ใหแ้ต่งตัง้ต าแหน่งละไม่เกนิสองคน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๐ 

(๒) บุคคลที่มาจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจกัษ์
ในด้านการบรหิารจดัการ ดา้นธรรมาภบิาล หรอืดา้นการวางแผนกลยุทธ ์จ านวนสามคน 
เป็นกรรมการ 

บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตติามกฎหมายว่าดว้ยการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตดิว้ย 

ใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให ้คนร. แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 

มาตรา ๓๕  กรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสองปี 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗  
การด ารงต าแหน่ง การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ และ
การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตาม 
มาตรา ๑๑ วรรคสาม และการประชุมของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบั
กบัคณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิโดยอนุโลม 

กรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบั
แต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๓๖  ให้คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่และ
อ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการรฐัวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รฐัวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ และให้
เปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย 

(๒) ด าเนินการคดัเลือกบุคคลจากรายชื่อตามมาตรา ๓๗ ที่มีจรยิธรรม และ 
มทีกัษะ ความรู ้ความเชีย่วชาญ สอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัของกรรมการรฐัวสิาหกจิ  
แต่ละแห่งตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รฐัวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ตามที่ส านักงาน
ก าหนดโดยความเหน็ชอบของ คนร. พรอ้มเหตุผลการคดัเลอืกเสนอต่อผูม้อี านาจแต่งตัง้  
ทัง้นี้ ใหเ้สนอเหตุผลการคดัเลอืกของกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิแต่ละคน
เพื่อประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ดว้ย 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๑ 

มาตรา ๓๗  ในกรณีทีต่้องมกีารแต่งตัง้กรรมการที่มใิช่กรรมการโดยต าแหน่ง
ในรฐัวสิาหกจิตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รฐัวสิาหกจิ” ในมาตรา ๓ ใหค้ณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีจรยิธรรม และมทีกัษะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ 
สอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัของกรรมการรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๓๖ (๒) เป็นจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนต าแหน่งกรรมการรฐัวสิาหกจิที่จะต้องแต่งตัง้ เสนอต่อ
คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

กรณีมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ให้กระทรวงเจ้าสงักดัและส านักงานด าเนินการสรรหาบุคคลที่มจีรยิธรรม และมทีกัษะ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม  
มาตรา ๓๖ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิเพื่อด าเนินการ
คัดเลือกต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการเสนอชื่อบุคคลไม่น้อยกว่าจ านวน
ต าแหน่งกรรมการรฐัวสิาหกจิทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ 

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามวรรคสองต้อง
ด าเนินการโดยเรว็ ซึง่อย่างน้อยต้องจดัใหม้กีารประกาศรบัสมคัรเป็นช่องทางหนึ่งในการ
สรรหา โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข และระยะเวลาทีส่ านกังานก าหนด
โดยความเหน็ชอบของ คนร. 

 

มาตรา ๓๘  ให้คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวิสาหกิจพิจารณาเสนอ
รายชื่อบุคคลทีส่มควรจะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิตาม (๑) 
ของบทนิยามค าว่า “รฐัวสิาหกจิ” ในมาตรา ๓ ไม่เกนิจ านวนต าแหน่งกรรมการทีจ่ะต้อง
แต่งตัง้ต่อผูม้อี านาจแต่งตัง้เพื่อด าเนินการต่อไป 

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหผู้ม้อี านาจแต่งตัง้พจิารณาแต่งตัง้บุคคล
เป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวิสาหกิจไม่อาจเสนอรายชื่อ
บุคคลที่สมควรจะได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจได้ครบตาม
จ านวนกรรมการที่จะต้องแต่งตัง้หรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ด าเนินการแต่งตัง้บุคคลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไม่ครบตามจ านวนทีจ่ะต้องแต่งตัง้ ใหด้ าเนินการ
ตามมาตรา ๓๗ ต่อไป 

 

มาตรา ๓๙  ให้กรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวิสาหกิจได้รบัค่าตอบแทน
ตามที ่คนร. ก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๒ 

มาตรา ๔๐  ใหร้ฐัวสิาหกจิจดัท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีตามหลกัเกณฑ์
ที ่คนร. ก าหนด และน าส่งใหแ้ก่ส านักงาน พรอ้มกบังบการเงนิประจ าปีและรายงานการ
สอบบญัชขีองผูส้อบบญัชภีายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

ในการรายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผย
สาระส าคญัของรายงานต่อสาธารณชนดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริม่แรก ให้คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบตัิหน้าที่เป็น คนร. ตามพระราชบญัญัตินี้ จนกว่าจะมี คนร. ตาม
พระราชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๖ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้
บงัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ให้คณะอนุกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิที่แต่งตัง้ขึ้น
โดยค าสัง่ของคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย
การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยงัคงปฏบิตัิหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกิจตามพระราชบญัญัตินี้ จะเข้ารบั
หน้าที ่โดยใหด้ าเนินการแต่งตัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิตามแนวทางที่มอียู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ให้มติคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบัแนวทางการแต่งตัง้กรรมการรฐัวิสาหกิจที่มี
อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการ
ก าหนดสมรรถนะหลกัของกรรมการรฐัวสิาหกจิตามพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๓  การประเมนิผลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิตามระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่อยู่
ระหว่างด าเนินการในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะแลว้เสรจ็ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๓ 

มาตรา ๔๔  บรรดากฎ ระเบียบ ข ้อบ ังค ับ ประกาศ ข ้อก าหนด ค าสัง่ 
หรือมติคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบัรฐัวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัิ
นี้จนกว่าจะมรีะเบยีบหรอืประกาศในเรื่องนัน้ ๆ ตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

การด าเนินการออกระเบียบหรอืประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสรจ็ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั หากไม่สามารถด าเนินการได ้  
ใหร้ฐัมนตรรีายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจด าเนินการไดต่้อคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

ในกรณีที่ไม่อาจน าบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และข้อก าหนดใด ๆ 
รวมทัง้ค าสัง่หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีเกี่ยวกบัรฐัวสิาหกจิ แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัในเรื่องใด
ได้ตามวรรคหนึ่ง การด าเนินการของหน่วยงานของรฐัในเรื่องนัน้ให้เป็นไปตามที่ คนร. 
ก าหนด 

 

มาตรา ๔๕  บรรดากฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรใีนเรื่อง
ใดที่มีอยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่อ้างถึงคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแล
รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหถ้ือว่ากฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีน
เรื่องนัน้ อา้งถงึ คนร. ตามพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔๖  ใหก้ระทรวงการคลงั ส านักงาน ส านกังาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างส านักงาน  
กรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมทัง้การ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น เพื่อรองรบัการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน
ตามพระราชบญัญตันิี้ ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่รฐัวสิาหกจิเป็น
กลไกของรฐัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและการลงทุนของประเทศ รวมถงึเป็นผูใ้หบ้รกิาร
สาธารณะแก่ประชาชน  ดงันัน้ ภาครฐัจ าเป็นต้องมกีารปฏริูปการก ากบัดูแลและบรหิาร
รฐัวสิาหกิจ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของรฐัวิสาหกจิให้เหมาะสมกบั
บริบทของเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากลซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบ
ของผูก้ าหนดนโยบาย ผูก้ ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิ ผูถ้อืหุน้ในรฐัวสิาหกจิ และรฐัวสิาหกจิให้
ชดัเจน โดยการจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิเพื่อก าหนดเป้าหมาย นโยบาย
และทิศทางในการพฒันารฐัวสิาหกจิในภาพรวมทัง้ระบบ ตลอดจนใหม้กีารจดัท า
แผนพฒันารฐัวสิาหกจิและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทางในการ
ส่งผ่านนโยบายของภาครฐัไปยงัรฐัวสิาหกจิให้มีความชดัเจนและโปร่งใส รวมทัง้ให้ 
มีการเปิดเผยข ้อมูลการประเม ินผลการด าเนินงาน และการกลัน่กรองผู้มีความ
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการรฐัวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้
ความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ อนัน าไปสู่สภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการจดัท าบรกิารสาธารณะที่มคีุณภาพให้แก่ประชาชนและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๕ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เป็นปีที ่๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตั ินี ้เรยีกว่า “พระราชบญัญตั ิว่าด้วยการจดัตัง้
องค์การของรฐับาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓๒  เมื่อรฐับาลเหน็เป็นการสมควรจะจดัตัง้องค์การเพื่อด าเนินกจิการ
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ หรอืเพื่อประโยชน์ในการเศรษฐกจิ หรอืช่วยเหลอืในการครองชพี 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที ่๑๔/หน้า ๒๖๘/๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๔๙๖ 
๒ การด าเนินการขององคก์ารจดัการน ้าเสยีเป็นการบรหิารจดัการโดยการเขา้ร่วมกจิการกบั

หน่วยงานอื่นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การจดัการน ้าเสยี โดยการเขา้ร่วมกจิการเป็นการร่วม
ลงทุนดว้ยกนัทัง้สองฝ่ายเพือ่ใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีในพืน้ที ่ส่วนเรือ่งสดัส่วนทีอ่งค์การจดัการน ้าเสยีจะ
ร่วมลงทุนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จะเป็นสดัส่วนและมลูค่าเท่าใด รวมทัง้จะก าหนดค่าตอบแทน
ด้วยหรอืไม่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการองค์การจดัการน ้าเสยีจะต้องพิจารณาด าเนินการโดยค านึงถึง
วตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสีย โดยการค านวณอตัราค่าลงทุนหรอื
ค่าตอบแทนทีอ่งคก์ารจดัการน ้าเสยีจะไดร้บัคนืจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัเต็ม
ตามจ านวนมลูค่าของการลงทุน และอาจแตกต่างกนัไดต้ามขอ้ตกลงในการร่วมทุนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอื  
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๖ 

หรอือ านวยบรกิารแก่ประชาชน โดยใชเ้งนิทุนจากงบประมาณแผ่นดนิกใ็หก้ระท าไดโ้ดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

                                                                                                                  
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒) 
เป็นการด าเนินการอย่างอื่น โดยค านึงถงึฐานะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และประโยชน์ทีป่ระชาชน
จะไดร้บัจากการบรกิารของรฐั ซึง่เป็นเรือ่งทีอ่งค์การจดัการน ้าเสยีและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะท า
ความตกลงร่วมกนั แลว้แต่กรณี (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๕๗/๒๕๕๓) 

การใหบ้รกิารรบับรหิารหรอืจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้ในและนอกเขตพื้นที่จดัการน ้า
เสียนัน้ องค์การจัดการน ้ าเสียสามารถด าเนินการส ารวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง 
ด าเนินการ จดัการและบ ารุงรกัษา ตลอดจนตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสยีตาม
มาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ร้องขอให้องค์การจดัการน ้าเสยีเขา้ด าเนินการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาและบรหิารจดัการ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแทน โดยเมือ่ครบก าหนดเวลาตามขอ้ตกลงแลว้ องคก์ารจดัการน ้าเสยีจะต้องส่งมอบ
ทรพัย์สนิทัง้หมดคนืใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการต่อไป การด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว
ยงัคงเป็นการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์การจดัการน ้าเสยีเป็นเพยีงการใหบ้รกิาร
รบับรหิารหรอืจดัการแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เท่านัน้ ซึง่การเขา้ร่วมกจิการเช่นว่านี้ ตอ้งเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ ระเบียบ หรือข้อบังคับตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้ าเสียก าหนด 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๘/๒๕๕๓) 

องค์การจัดการน ้ าเสียมีว ัตถุประสงค์หลักในการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม ซึ่ง
ใหบ้รกิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้ในและนอกเขตพืน้ที ่เป็นการด าเนินงานทีอ่งค์การฯ เป็นเจา้ของ
และรบัผดิชอบโดยตรง โดยใชเ้งนิงบประมาณของส่วนราชการหรอืของหน่วยงานอื่น ในกรณีโครงการ
อื่นซึง่มทีีม่าของการด าเนินงานหรอืเงนิงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินการแตกต่างไปจากนี้ และการด าเนินการ
อยู่ในความรบัผดิชอบขององค์การจดัการน ้าเสยีโดยตรง องค์การจดัการน ้าเสยีจะด าเนินการไดเ้ฉพาะ
ในเขตพื้นทีจ่ดัการน ้าเสยี และต้องเป็นการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมตามวตัถุประสงคห์ลกัเท่านัน้  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๗๖/๒๕๕๒) 

รฐัวสิาหกจิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ย่อมสามารถน าทรพัย์สนิทีเ่หลอืจากการใชใ้นกจิการ
ตามวตัถุประสงค์ไปหาประโยชน์เพิม่เตมิได ้เมือ่ขอ้เท็จจรงิปรากฏว่าในแต่ละวนัจะมชี่วงเวลาทีส่ถานีเติม
ก๊าซธรรมชาติของ ขสมก. ไม่ได้ให้บริการแก่รถโดยสารและรถร่วมบริการของ ขสมก. เนื่องจากได้น า 
รถโดยสารออกบรกิารขนส่งบุคคลเกอืบทัง้หมด เมื่อปรากฏว่าการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่รถยนต์ 
ของเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งบุคคลตาม
วตัถุประสงค์ของ ขสมก. แต่อย่างใด จงึเป็นการหาประโยชน์จากอุปกรณ์ เครื่องมอื และเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เพียงเท่าที่มีอยู่ส าหรับกิจการตามวตัถุประสงค์ของ ขสมก.  ดังนัน้ ขสมก. จึงสามารถจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาตใิหแ้ก่เอกชนรายอื่น ๆ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๓๗/๒๕๕๒)  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) เป็นรฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาฯ  
ซึ่งออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาลฯ อ.อ.ป. จึงเป็น
รฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นองคก์ารของรฐับาล (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙๒/๒๕๔๕) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๗ 

มาตรา ๔๓  องค์การซึ่งได้จดัตัง้ขึ้นตามความในพระราชบญัญัตินี้ ให้มีฐานะ
เป็นนิตบิุคคล 

 

มาตรา ๕  ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารตามความในมาตรา ๓ อย่างน้อย
จะตอ้งมขีอ้ความดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อขององคก์าร 

(๒) ทีต่ัง้ของส านกังานแห่งใหญ่ 

(๓) วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

(๔) ทุนซึง่ไดร้บัอนุมตั ิ

(๕) การจดัสรรผลประโยชน์ 

(๖) การควบคุมและการบรหิารกจิการขององคก์าร ตลอดจนอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ ผูอ้ านวยการ หรอืผูจ้ดัการ แลว้แต่กรณี 

(๗) การบญัช ีการสอบ และการตรวจ 

(๘) ขอ้ก าหนดอื่น ๆ อนัจ าเป็นเพื่อใหก้จิการขององคก์ารไดด้ าเนินไปโดยเรยีบรอ้ย 

 

มาตรา ๖  การยุบเลิกองค์การตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎกีา โดยก าหนดวธิกีารจดัทรพัยส์นิไวด้ว้ย 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิลูสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี

                                                 
๓ ค าว่า “องค์การ” แต่เดิมมาไม่มีบทกฎหมายใดให้บทนิยามไว้ และเดิมไม่ได้มีฐานะเป็น 

นิตบิุคคล เมือ่ไดต้ราพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจดัตัง้องค์การของรฐับาลฯ ขึน้ องค์การต่าง ๆ ทีต่ ัง้ข ึน้โดย
อาศยัพระราชบญัญตันิี้จงึมฐีานะเป็นนิตบิุคคล (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖/๒๕๐๑) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๘ 

พระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เป็นปีที ่๓๑ ในรชักาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า  

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรจดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๕๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จงึ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี้เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙” 

 

มาตรา ๒๔  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้  - “ คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการองคก์าร ขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
“พนกังาน” หมายความว่า พนกังานขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

มาตรา ๔  ให้จดัตัง้องค์การขึ้นองค์การหนึ่ง เรยีกว่า “องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ” 

 

                                                 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที ่๑๐๓/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓/๒๐ สงิหาคม ๒๕๑๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๐๙ 

มาตรา ๕  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมสี านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
และจะจดัตัง้ส านกังานสาขาหรอืตวัแทนขึน้ ณ ทีใ่ดในราชอาณาจกัรกไ็ด้ 

 

มาตรา ๖  องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
(๑)๕ ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร

กบัจงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดั
สมุทรสาคร 

(๒) ประกอบการอื่นทีเ่กีย่วกบัหรอืต่อเนื่องกบัการประกอบการขนสง่บุคคล 
 

มาตรา ๗  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวในมาตรา ๖ ให้
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพมอี านาจรวมถงึ 

(๑) ถือกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง มทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า 
ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ ยมื ใหย้มื จดัหา จ าหน่าย แลกเปลีย่น โอน และรบัโอนดว้ยประการใด 
ๆ ซึง่ทรพัยส์นิหรอืสทิธใิด ๆ และรบัทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 

(๒) ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งในเรื่องยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ 
เครื่องใชแ้ละเครื่องบรกิารต่าง ๆ เช่น อู่ โรงซ่อม ท่า คลงัสนิคา้ สถานทีพ่กั 

(๓) ว่าจา้งหรอืรบัจา้งท ากจิการเกีย่วกบัการขนสง่บุคคล 
(๔) ก าหนดอตัราค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าบรกิาร และค่าภาระในกจิการต่าง ๆ  
(๕) ท าการคา้เกีย่วกบัการโฆษณา 
(๖) ท าการค้า สัง่ และรบัท าการสัง่เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยานพาหนะ 

เครื่องจกัรกล อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้และวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกจิการตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

(๗) กู้ ยมื ให้กู้หรอืให้ยมืเงนิ โดยมหีลกัประกนัด้วยบุคคลหรอืด้วยทรพัย์สนิ
เพื่อประโยชน์แก่กจิการขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจ านวนเกินคราวละห้าล้านบาท ต้องได้รบัอนุมัติจาก
คณะรฐัมนตรกี่อน 

(๘) ตัง้หรอืรบัเป็นสาขา ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่าง หรอืนายหน้า ในกจิการตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

                                                 
๕ มาตรา ๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
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(๙) ประกอบการอุตสาหกรรม รวมทัง้รบัท าการสร้าง ซ่อมหรือบ ารุงรกัษา
ยานพาหนะและเครื่องจกัรกลต่าง ๆ  

(๑๐) ร่วมกจิการหรอืร่วมทุนกบับคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ แห่งกจิการขององคก์าร
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ รวมทัง้การเขา้เป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่น
จ ากดัหรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดัหรอืนิตบิุคคลโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ี

(๑๑) กระท ากิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส า เร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

 

มาตรา ๘  เมื่อได้จดทะเบียนเลิกบริษัทมหานครขนส่ง จ ากดั ให้กระทรวง
คมนาคมด าเนินการมอบทรพัย์สนิที่กระทรวงคมนาคมได้รบัคนืตามรายงานการช าระ
บญัชบีรษิทัมหานครขนส่ง จ ากดั ใหแ้ก่องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ รวมทัง้ด าเนินการ
ใหพ้นักงานและลูกจา้งของบรษิทัมหานครขนส่ง จ ากดั ซึง่มอียู่ในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีา
นี้ใชบ้งัคบั ไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานและลูกจา้งขององคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพซึง่ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๙  ทุนขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ ประกอบดว้ย 
(๑) ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัมาตามมาตรา 
(๒) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายเพิม่เตมิใหเ้ป็นคราว ๆ 
(๓) เงนิกูย้มืตามมาตรา ๗ (๗) 
(๔) ทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้
(๕) ดอกผลของเงนิและทรพัยส์นิอื่นตาม (๑) (๒) และ (๓) 
 

มาตรา ๑๐  เงินส ารองขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ประกอบด้วย 
เงนิส ารองธรรมดาซึง่ตัง้ไวเ้ผื่อขาด เงนิส ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงนิส ารองเพื่อขยายกจิการ
และเงินส ารองอื่น ๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการ 
จะเหน็สมควร 

เงนิส ารองจะน าออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๑  รายได้ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รบัจากการด าเนินงาน 
ในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและเมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายส าหรบัการด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสื่อมราคา เงนิส ารองตามมาตรา ๑๐ เงนิสมทบกองทุนส าหรบั
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จ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบตัิงานในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและครอบครวั ตามมาตรา 
๒๙ เงนิบ าเหน็จและเงนิรางวลัตามมาตรา ๓๐ และเงนิลงทุนตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใดใหน้ าสง่เป็นรายไดข้องรฐั 

แต่ถา้รายไดม้จี านวนไม่พอส าหรบัรายจ่ายดงักล่าว นอกจากเงนิส ารองทีร่ะบุไว้
ในวรรคหนึ่ง และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถหาเงนิจากทางอื่นได ้รฐับาล
พงึจ่ายเงนิใหแ้ก่องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพเท่าจ านวนทีจ่ าเป็น 

 

มาตรา ๑๒  รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเพื่อประโยชน์  ในการนี้ รฐัมนตรีมีอ านาจเรียก
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ พนักงานหรอืลูกจา้ง มาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอื
แสดงความคดิเหน็ หรอืใหท้ ารายงานยื่น สัง่ใหก้ระท าหรอืยบัยัง้การกระท าใด ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลและมติคณะรฐัมนตร ีตลอดจนมอี านาจทีจ่ะสัง่สอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกจิการ 

 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคณะกรรมการมี
ความเหน็ขดัแยง้กบัรฐัมนตร ีและคณะกรรมการประสงคจ์ะเสนอเรื่องไปยงัคณะรฐัมนตร ี
ใหน้ าเรื่องเสนอ รฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๔๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอกีไม่น้อยกว่าหา้คน
แต่ไม่เกนิเกา้คน และใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

คณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการ และกรรมการอื่น 
ใหผู้อ้ านวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๕  เพื่อประโยชน์แห่งกจิการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้
คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกจิการอย่างหนึ่งอย่างใดของ
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพได ้แลว้รายงานต่อคณะกรรมการ 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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มาตรา ๑๖  ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสยีในธุรกิจที่กระท ากบัองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรอืในธุรกิจที่เป็นการ
แข่งขันกับกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ทัง้นี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 

มาตรา ๑๗  กรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี แต่
อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

 

มาตรา ๑๘  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้พน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก  
(๔) มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๖ หรอืขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยคุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ  
ในกรณีทีม่กีารพนัจากต าแหน่งก่อนวาระ ใหแ้ต่งตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 

หรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างกรรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทน หรอืใหเ้ป็นกรรมการเพิม่ขึน้ อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มาตรา ๑๙  ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีว่างนโยบายและควบคุมดแูลโดยทัว่ไป
ซึง่กจิการขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ และมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) วางขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
(๒) วางข้อบังคับการประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ  
(๓) วางขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้ การลดขัน้เงนิเดอืน 

และการออกจากต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจ้าง และเงนิบ าเหน็จและเงนิรางวลั วนิัย 
และการอุทธรณ์ของพนกังานและลกูจา้ง 
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(๔) วางขอ้บงัคบัหรอืระเบียบเกี่ยวกบัการจดัแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ การปฏบิตังิานของผูอ้ านวยการ และการมอบใหผู้อ้ื่นปฏบิตักิจิการแทน
ผูอ้ านวยการ 

(๕) ก าหนดอตัราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบรกิาร ค่านายหน้า และค่าด าเนินธุรกจิ
ต่าง ๆ ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

(๖) วางขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 
ค่าเช่าทีพ่กั ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงนิอื่น 

(๗) วางข้อบังคับหรอืระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้อ านวยการ พนักงานและ
ลกูจา้ง 

(๘) วางข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษา
ทรพัยส์นิขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

(๙) วางขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบว่าดว้ยการรอ้งทุกขข์องพนกังานและลกูจา้ง 
(๑๐) ก าหนดอัตราเงินสะสมและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อ านวยการและ

พนกังาน และวางระเบยีบการจ่ายคนืเงนิสะสมดงักล่าว 
(๑๑) วางข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพและครอบครวั โดยไดร้บัความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี 
(๑๒) วางขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบอื่น ๆ อนัจ าเป็นเพื่อใหก้จิการขององคก์ารขนสง่

มวลชนกรุงเทพด าเนินไปโดยเรยีบรอ้ย 
อ านาจหน้าที่ตามที่บญัญัติไว้ใน (๑) (๓) (๔) และ (๕) นัน้ ถ้าคณะกรรมการ

เหน็สมควรจะมอบหมายใหผู้อ้ านวยการด าเนินการกไ็ด ้
ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการเงินที่คณะกรรมการ

ก าหนดขึน้ ถ้ามขีอ้ความจ ากดัอ านาจของผู้อ านวยการในการท านิติกรรมไว้ประการใด 
ใหป้ระกาศขอ้ความเช่นว่านัน้ในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการ และก าหนดอตัราเงนิเดอืน
ของผูอ้ านวยการ ดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๒  ผูอ้ านวยการตอ้งไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในธุรกจิทีก่ระท ากบัองคก์าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรอืในธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขนักบักจิการขององคก์ารขนสง่มวลชน
กรุงเทพ  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๑๔ 

มาตรา ๒๓  ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยคุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
(๔) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
 

มาตรา ๒๔  ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการ
ก าหนดและมอี านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้ง 

ผูอ้ านวยการต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการจดัการและด าเนินกจิการ
ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

 

มาตรา ๒๕  ในกิจการเกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวย การเป็นตัวแทน 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเพื่อการนี้ผู้อ านวยการอาจมอบให้บุคคลใด  ๆ  
ปฏบิตักิจิการบางอย่างแทน ในเมื่อคณะกรรมการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัว่าใหป้ฏบิตัแิทน
กนัไดน้ัน้กไ็ด ้

ในกรณีทีข่อ้บงัคบัซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา ๒๐ ก าหนดว่า
นิติกรรมใด ผู้อ านวยการจะกระท าได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน 
บรรดานิติกรรมที่ผู้อ านวยการท าขึ้นโดยไม่ได้รบัความเหน็ชอบดงักล่าว ย่อมไม่ผูกพนั
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๖  ผูอ้ านวยการมอี านาจดงัต่อไปนี้ดว้ย คอื 
(๑) แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อนขัน้ หรอืลดขัน้เงนิเดอืน ตลอดจนลงโทษทางวนิัย

แก่พนักงานและลูกจ้าง  ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้า
พนักงานเช่นว่านัน้เป็นพนักงานชัน้ที่ปรกึษา ผู้เชี่ยวชาญ หรอืชัน้หวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ ที่
ขึน้ตรงต่อผูอ้ านวยการ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏบิตัิกจิการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
โดยไม่แยง้หรอืขดัต่อนโยบายและขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๑๕ 

มาตรา ๒๗  เมื่อผู้อ านวยการไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
หรอืเมื่อต าแหน่งผูอ้ านวยการว่างลง ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทน 

ให้ผูร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการมอี านาจหน้าที่อย่างเดยีวกบัผูอ้ านวยการและ
ตอ้งปฏบิตักิจิการใหอ้ยู่ภายในแผนงานทีผู่อ้ านวยการก าหนดไว้๗ 

 

มาตรา ๒๘  ให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมสีทิธิ
รอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการลงโทษไดต้ามขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๙  ใหอ้งคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพจดัใหม้กีองทุนสงเคราะหห์รอืการ
สงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ครอบครวั ในกรณีพน้จากต าแหน่ง เจบ็ป่วย ตาย ประสบอุบตัเิหตุ หรอืกรณีอื่นอนัควร
แก่การสงเคราะห ์

การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห ์ 
การก าหนดประเภทของผู้ที่จะได้รบัการสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ หลกัเกณฑ์ 
การสงเคราะห์ การจ่ายเงนิสงเคราะห์ ตลอดจนการจดัการเกี่ยวกบักองทุนสงเคราะห ์ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนดดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๓๐  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้าง 
อาจไดร้บัเงนิบ าเหน็จหรอืเงนิรางวลัตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๓๑  ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืธนาคารอื่นตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
ก าหนดดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๓๒  ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจดัท างบประมาณประจ าปี โดย
จ าแนกเงนิทีจ่ะไดร้บัในปีหนึ่ง ๆ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิการ 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิการ ใหแ้ยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ งบลงทุนนัน้ 
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

                                                 
๗ มาตรา ๒๗ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๑๖ 

มาตรา ๓๓  ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพวางและรกัษาไว้ซึ่งระบบการ
บญัชอีนัถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนทีส่ าคญั ๆ มกีารสอบบญัชภีายในเป็นประจ า 
และมสีมุดบญัชลีงรายการ 

(๑) การรบัและจ่ายเงนิ 
(๒) สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  
ซึง่แสดงการงานทีเ่ป็นอยู่ตามความจรงิและตามทีค่วร ตามประเภทงาน พรอ้ม

ดว้ยขอ้ความอนัเป็นเหตุทีม่าของรายการนัน้ ๆ 
 

มาตรา ๓๔  ทุกปีให้คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรตีัง้
ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบและรบัรองบัญชีขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เป็นปี ๆ ไป 

ห้ามมใิห้ตัง้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงาน หรอืผู้มสี่วน 
ไดเ้สยีในกจิการขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพเป็นผูส้อบบญัช ี

 

มาตรา ๓๕  ทุกปีใหส้ านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูต้รวจบญัชี
และการเงนิขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

 

มาตรา ๓๖ ผูส้อบบญัชมีอี านาจสอบสรรพสมุด บญัช ีและเอกสารหลกัฐานของ
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในเวลาอนัสมควรได้ทุกเมื่อ และเพื่อการสอบบญัช ีให้มี
อ านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง 

 

มาตรา ๓๗  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานว่าด้วยข้อความ ค าชี้แจง อันควร 
แก่การสอบบญัชทีี่ได้รบั ตลอดจนความสมบูรณ์ของสมุดบญัชทีี่องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพรกัษาอยู่ และตอ้งแถลงดว้ยว่า 

(๑) งบดุลและบญัชซีึง่สอบนัน้ถูกตอ้งตรงกบัสมุดบญัชเีพยีงไรหรอืไม่ 
(๒) งบดุลและบญัชซีึง่สอบนัน้แสดงการงานขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ

ทีเ่ป็นอยู่ตามจรงิและตามที่ควร ตามขอ้ความ ค าชี้แจง และความรูเ้หน็ของผู้สอบบญัชี
เพยีงไรหรอืไม่ 

 

มาตรา ๓๘  ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนัหลงัจากวนัสิน้ปี บญัชขีององคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะต้องรายงานต่อคณะรฐัมนตรีและ
โฆษณารายงานประจ าปี แสดงงบดุล บญัชที าการ และบญัชกี าไรขาดทุนเพยีงสิน้ปีบญัช ี
พรอ้มกบัรายงานของผูส้อบบญัช ี

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๑๗ 

มาตรา ๓๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ ปราโมช 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๑๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครต้องโดยสารรถประจ าทาง จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องจดัระบบการ
ขนสง่โดยรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครใหด้ าเนินไปโดยมปีระสทิธภิาพและมรีะเบยีบ 
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรคบัคัง่และเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกยิง่ขึน้ใน
การจดัระบบการขนส่งดงักล่าว สมควรที่รฐัจะเขา้มามสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการจดัท า 
โดยจดัตัง้เป็นองคก์ารของรฐัตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้องคก์ารของรฐับาล พ.ศ. ๒๕๕๖  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ขึน้ 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ เนื่ องจาก 
ในการประกอบการเดนิรถยนต์โดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานคร (เสน้ทางเดนิรถ 
หมวด ๑) มเีสน้ทางจากกรุงเทพมหานครไปถงึจงัหวดัใกลเ้คยีงดว้ย คอื จงัหวดันครปฐม 
จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร แต่ตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพก าหนดเพยีงว่าประกอบการขนส่งบุคคล
ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจดัตัง้
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพเสยีใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิ  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎกีาน้ีขึน้ 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตัง้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ แห่ง 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชกฤษฎกีานี้ ใหค้ณะกรรมการซึง่มอียู่ในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั ปฏบิตัิ
หน้าทีค่ณะกรรมการต่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรจีะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ 

 

                                                 
๘ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๙๓/ตอนที ่๑๖๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๔/๓๑ ธนัวาคม ๒๕๑๙ 
๙ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๙๕/ตอนที ่๓๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๑/๑๖ มนีาคม ๒๕๒๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๑๙ 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วย
รฐัวสิาหกิจทุกฉบบัได้บญัญัติให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเป็นผู้มีอ านาจก ากบักิจการของ
รฐัวสิาหกจิ ประธานกรรมการของรฐัวสิาหกจิซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ส่วนมากจงึเป็นคนละ
คนกบัรฐัมนตรวี่าการกระทรวง แต่เนื่องจากมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้บัญญัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ซึ่งท าให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่บรหิาร
กจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทัง้ก ากบัการบรหิารกิจการดงักล่าวด้วย  ฉะนัน้ 
เพื่อให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจก ากบักิจการขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพอย่างแท้จริง สมควรแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตัง้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพได ้ 
ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นแบบเดยีวกบัรฐัวสิาหกจิอื่น ๆ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ขึน้ 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยที่พระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ บญัญัติให้ผู้อ านวยการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของคณะกรรมการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ
ใหผู้ร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมอี านาจหน้าทีอ่ย่างเดยีวกบั
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เว้นแต่อ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการของ
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ จงึก่อใหเ้กดิปัญหาต่อองคป์ระกอบและการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว สมควรก าหนดให้
อ านาจหน้าทีข่องผูร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครอบคลุมถึง
อ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วย เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนื่อง  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎกีานี้ 

                                                 
๑๐ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๙ ก/หน้า ๘๔/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๐ 

พระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักาลปัจจบุนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน  
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี้เรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๒๑๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน  
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน 
“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการของสถาบนัการบนิพลเรอืน 
“พนกังาน” หมายความว่า พนกังานของสถาบนัการบนิพลเรอืนรวมทัง้ผูว้่าการ 
“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของสถาบนัการบนิพลเรอืน 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี  
 

                                                 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๖/หน้า ๕๒/๔ มนีาคม ๒๕๓๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๑ 

มาตรา ๔  ใหจ้ดัตัง้องคก์ารขึน้องคก์ารหนึ่ง เรยีกว่า “สถาบนัการบนิพลเรอืน” 
เรียกโดย ย่อว่า “สบพ.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Civil Aviation Training 
Center” เรยีกโดยย่อว่า “CATC” 

 

มาตรา ๕  สบพ. อาจมีส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาหรือตัวแทนใน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัอื่น ๆ กไ็ด ้แต่การตัง้ส านกังานสาขานอกราชอาณาจกัรตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรกี่อน 

 

มาตรา ๖  ให ้สบพ. มวีตัถุประสงคใ์นการจดัด าเนินการผลติบุคลากรทางด้าน
การบนิ และด าเนินกจิการเกีย่วกบับรกิารช่างอากาศ บรกิารอากาศยาน และกจิการอื่น
เกีย่วกบักจิการบนิเพื่อ ประโยชน์ในการผลติบุคลากรดงักล่าว 

 

มาตรา ๗๑๒  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๖ ให ้สบพ. มอี านาจหน้าที่
กระท ากจิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 
(๒) ก่อตัง้สทิธ ิหรอืกระท านิตกิรรมทีผ่กูพนัสนิทรพัย ์ตลอดจนกระท านิตกิรรม

อื่นใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการของ สบพ. 
(๓) จดัตัง้ทีข่ ึน้ลงชัว่คราวเพื่ออ านวยการสอนการบนิ 
(๔) ควบคุม ปรบัปรุง และใหค้วามสะดวกและความปลอดภยัแก่การด าเนินการ

เกีย่วกบัการบนิในบรเิวณทีข่ ึน้ลงชัว่คราว 
(๕) ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลกัประกันด้วยบุคคลหรือทรพัย์สนิเพื่อประโยชน์แก่

กจิการของ สบพ. 
(๖) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๗) จดัตัง้บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัเพื่อประกอบธุรกจิในกจิการที่

เกีย่วกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง สบพ. และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วกบัหรอืต่อเน่ือง
กบักจิการทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง สบพ. 

(๘) ถือหุ้น หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วน ร่วมลงทุนหรอืเขา้ร่วมกจิการกบันิตบิุคคลอื่น
ในกจิการทีเ่กีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง สบพ. 

(๙) ท าความตกลงหรือร่วมมือกับองค์การ หรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศในกจิการทีเ่กีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง สบพ. 

                                                 
๑๒ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๒ 

(๑๐) กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบัหรอืเนื่องในการจัดให้ส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์อง สบพ. 

 

มาตรา ๘  ทุนของ สบพ. ใหป้ระกอบดว้ย 
(๑) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ  
(๒) ทรพัยส์นิของกรมการบนิพาณิชยใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัศนูยฝึ์กการบนิพลเรอืน 

ในประเทศไทยทีโ่อนมาตามมลูค่าปัจจุบนั  
(๓) เงนิทีเ่ป็นทุนประเดมิจากบรษิทัการบนิไทย จ ากดั จ านวนหนึ่งรอ้ยลา้นบาท  
(๔) เงินที่เป็นทุนประเดิมจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ านวน 

ยีส่บิหา้ลา้นบาท  
(๕) เงนิทีเ่ป็นทุนประเดมิจากบรษิทัวทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั จ านวน

ยีส่บิหา้ลา้นบาท 
(๖) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายเพิม่เตมิใหเ้ป็นคราว ๆ 
(๗) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้
(๘) ดอกผลของเงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
 

มาตรา ๙  เงนิส ารองของ สบพ. ใหป้ระกอบดว้ยเงนิส ารองธรรมดาซึง่ตัง้ไวเ้ผื่อ
ขาด เงนิส ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงนิส ารองเพื่อขยายกิจการ และเงนิส ารองอื่น ๆ ตาม
ความประสงคแ์ต่ละอย่าง โดยเฉพาะตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

เงนิส ารองจะน าออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบัน 
การบินพลเรือน” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมการขนส่งทางอากาศ* ผู้แทนการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย ผูแ้ทนบรษิทัการบนิไทย จ ากดั ผู้แทนบรษิทัวทิยุการบนิแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสองคน และ ผู้ว่าการเป็น
กรรมการและเลขานุการ  

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและผูท้รงคุณวุฒ ิ
 

มาตรา ๑๑  เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ สบพ. ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ สบพ. และก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่อนุกรรมการได ้

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๓ 

มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการหรอืกรรมการ ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ต้องไม่มี
ส่วนได้เสยีในกิจการที่กระท ากบั สบพ. หรอืในกิจการที่มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักับ
กจิการของ สบพ.  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

 

มาตรา ๑๓  ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี  

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระ 
ทีเ่หลอือยู่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคหนึ่ง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรอืกรรมการขึน้ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการ
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการ
แต่งตัง้อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ ประธาน
กรรมการหรอื กรรมการ ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกนิสามครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 
(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒ 
 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึง่กจิการของ สบพ. อ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖ และ มาตรา ๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๔ 

(๒) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานต่าง ๆ 
(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม และการด า เนินกิจการของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๔) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน การเลื่อนขัน้

หรอืลดขัน้เงนิเดอืนของพนกังานและลกูจา้ง  
(๕) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อนขัน้หรือลดขัน้เงินเดือนที่ปรึกษาและ

ผูเ้ชีย่วชาญซึง่กระท าหน้าทีช่่วยผูว้่าการ 
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ และการมอบให้ผู้อื่น

ปฏบิตังิานแทนผูว้่าการ 
(๗) ออกขอ้บงัคบัก าหนดต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง และเงนิอื่น ๆ ของ

พนกังานและลกูจา้ง  
(๘) ออกขอ้บงัคบัก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานและระเบียบวนิัยและการลงโทษ

พนกังานและลกูจา้ง  
(๙) ออกระเบยีบว่าดว้ยการรอ้งทุกขข์องพนกังานและลกูจา้ง 
(๑๐) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่น เพื่อ

สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน สบพ. และครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงั 

(๑๑) ก าหนดอตัราและวธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมการเรยีนและค่าบรกิารในการ
ให ้บรกิารภายในอ านาจหน้าทีข่อง สบพ. 

(๑๒) ออกขอ้บงัคบัการควบคุม ปรบัปรุง และให้ความสะดวกและปลอดภยัแก่ 
กจิการ การสอน การให้บรกิาร และการอื่นเพื่อปฏบิตัิการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ ชอบจากรฐัมนตร ีขอ้บงัคบันัน้เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดอตัราเงินเดือนของ 
ผูว้่าการดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี 

ผูว้่าการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ไม่เกนิ
สองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๑๘ ผูว้่าการตอ้ง 
(๑) ไม่มสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบั สบพ. หรอืในกจิการทีม่ลีกัษณะเป็น 

การแขง่ขนักบักจิการของ สบพ.  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 
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๑๒๕ 

(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัต ิ
มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ผูว้่าการ
พน้จากต าแหน่ง เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าทีห่รอืมคีวามประพฤตเิสื่อม

เสยีหรอืหย่อนความสามารถ  
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกนิสองครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 
(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ 
มติของคณะกรรมการให้ผูว้่าการออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่อยู่ในต าแหน่ง 
นอกจากผูว้่าการ และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๐  ผูว้่าการมหีน้าทีบ่รหิารกจิการของ สบพ. ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ของ สบพ. และตามนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด กบัมอี านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกต าแหน่ง 

ผูว้่าการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของ สบพ. 
 

มาตรา ๒๑  ผูว้่าการมอี านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัย

พนกังานและลูกจา้งต าแหน่งอื่น นอกจากทีอ่ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการตามความใน
มาตรา ๑๖ (๕)  ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๒) ก าหนดเงื่อนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง และออกขอ้บงัคบั
หรอืระเบยีบว่าดว้ยการปฏบิตังิานของ สบพ. โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบัขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๒  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้ว้่าการเป็นผูแ้ทนของ สบพ. 
และเพื่อการนี้ผูว้่าการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใด ๆ ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้แต่ต้อง
เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๖ 

มาตรา ๒๓๑๓  ในกรณีที่ผูว้่าการไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได ้หรอืต าแหน่งผูว้่าการว่าง
ลง และยงัมไิดแ้ต่งตัง้ผูว้่าการ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการหรอืพนักงานคนใด
คนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทนผูว้่าการ 

ใหผู้ร้กัษาการแทนผูว้่าการมอี านาจหน้าทีอ่ย่างเดยีวกบัผูว้่าการ๑๔ 
 

มาตรา ๒๔  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูว้่าการ พนกังานและลกูจา้งของ สบพ. 
อาจไดร้บัเงนิรางวลัตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๕  ใหพ้นกังานและลกูจา้งของ สบพ. มสีทิธริอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการลงโทษ
ไดต้ามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๖  ให้รฐัมนตรมีีอ านาจหน้าที่ก ากบัโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ สบพ. 
เพื่อการนี้จะสัง่ให ้สบพ. ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ ท ารายงาน หรอืยบัยัง้การ
กระท าของ สบพ. ทีข่ดัต่อนโยบายของรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจนมอี านาจที่
จะสัง่ให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีและสัง่สอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานได ้

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ สบพ. จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยงัคณะรฐัมนตร ีให ้
สบพ. น าเรื่องเสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๘๑๕  สบพ. ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรกี่อน จึงจะ
ด าเนินกจิการดงัต่อไปนี้ได ้

(๑) การกูย้มืเงนิหรอืใหกู้ย้มืเงนิมจี านวนเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาท 
(๒) จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยอ์นัมรีาคาเกนิสบิลา้นบาท 
(๓) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๔) จดัตัง้บรษิัทจ ากดั หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัเพื่อประกอบธุรกิจในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สบพ . และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกบักจิการทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง สบพ. 
                                                 

๑๓ มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๔ มาตรา ๒๓ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๑๒๗ 

(๕) ถอืหุ้น หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วน ร่วมลงทุนหรอืเขา้ร่วมกจิการกบันิตบิุคคลอื่น
ในกจิการทีเ่กีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง สบพ. ทีม่วีงเงนิเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาท 

 

มาตรา ๒๙  ให ้สบพ. เปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคารทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิ ในกรณีที่
จะเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคารอื่นจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัก่อน 

 

มาตรา ๓๐  สบพ. ต้องจดัท างบประมาณประจ าปี โดยใหแ้ยกเป็นงบลงทุนและ
งบท าการ ส าหรบังบลงทุนนัน้ใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ 
สว่นงบท าการนัน้ใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๓๑  รายได้ที่ สบพ. ได้รบัจากการด าเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ 
สบพ. ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเมื่อได้หกัรายจ่ายส าหรบัการด าเนินงาน ค่าภาระ
ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสือ่มราคา เงนิส ารองตามมาตรา ๙ และเงนิลงทุน
ตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใดใหน้ าสง่เป็นรายไดข้องรฐั 

แต่ถ้ารายได้ที่ได้รบัมจี านวนไม่เพยีงพอส าหรบัค่าใช้จ่ายดงักล่าว และ สบพ. 
ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น ให้รฐัจ่ายเงินให้แก่ สบพ. เท่าจ านวนที่ขาดหรือเท่าที่
จ าเป็นต่อการด าเนินการของ สบพ. 

 

มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการท ารายงานปีละครัง้เสนอรฐัมนตร ีรายงานนี้ให้
กล่าวถึงผลงานของ สบพ. ในปีที่ล่วงมาแล้วพร้อมทัง้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการโครงการและแผนงาน ทีจ่ะจดัท าในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๓  สบพ. ต้องจดัท างบดุล บญัชีท าการ และบญัชีก าไรขาดทุน ส่ง
ผูส้อบบญัชภีายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๔  ทุกปีใหส้ านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีอง สบพ. และ
ใหท้ าการตรวจสอบบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของ สบพ. 

 

มาตรา ๓๕  ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบสรรพสมุด บญัชแีละเอกสารหลกัฐาน
ของ สบพ. เพื่อการนี้ให้มอี านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงาน
และลกูจา้งของ สบพ. 

 

มาตรา ๓๖  ผูส้อบบญัชตีอ้งท ารายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีเพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๘ 

มาตรา ๓๗  ให ้สบพ. โฆษณารายงานประจ าปีแสดงบญัชงีบดุล บญัชที าการ 
และบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองว่าถูกต้องแลว้ ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัสิน้ปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๘  ให้ สบพ. พจิารณารบัโอนลูกจ้างของศูนย์ฝึกการบนิพลเรอืนใน
ประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่ในวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงัคบัไปเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของ สบพ. โดยให้ได้รบัเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทัง้สิทธิและ
ประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รบัอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าผู้ว่าการจะได้บรรจุและ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง แต่จะแต่งตัง้ให้ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งต ่ากว่าเงนิเดอืนหรอื
ค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เดมิไม่ได ้

การโอนลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทาง
ราชการยุบต าแหน่ง หรอืทางราชการเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับ าเหน็จตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๓๙  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
อานนัท ์ ปันยารชุน 
นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๒๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่การผลิต
บุคลากรดา้นกจิการขนสง่ทางอากาศเป็นกจิการทีส่ าคญัต่อเศรษฐกจิและการพฒันาของ
ประเทศ  ในการนี้ สมควรจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืนขึน้ เพื่อด าเนินการผลติบุคลากร
ด้านกจิการขนส่งทางอากาศดงักล่าว ซึ่งจะท าให้การด าเนินการมคีวามคล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพ  ทัง้นี้ โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของ
รฐับาล พ.ศ. ๒๕๕๖  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๐๑๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้
คณะกรรมการแต่งตัง้พนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษาการแทนผู้ว่าการ ในกรณีที่ 
ผูว้่าการไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได ้หรอืต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง และยงัมไิดแ้ต่งตัง้ผูว้่าการ 
ท าใหก้ารแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทนผูว้่าการมขีอ้จ ากดั ซึง่ในบางครัง้จ าเป็นตอ้งไดบุ้คคลทีม่ี
ความรูด้้านกจิการการบนิพลเรอืน และเป็นผูท้ีไ่ด้รบัความเชื่อถอืในการตดิต่อเจรจากบั
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อขอรบัการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี
เครื่องมอื และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชเ้กีย่วกบัการบนิใหเ้หมาะสมและทนัสมยั สมควรให้
คณะกรรมการสามารถแต่งตั ้งผู้ร ักษาการแทนผู้ว่ าการจากกรรมการได้ด้วย   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๓๘  ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใหแ้กไ้ขค าว่า “ผูแ้ทนกรมการบนิพาณิชย”์ เป็น “ผูแ้ทนกรมการขนสง่ทางอากาศ” 

 

                                                 
๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๕๐ ก/หน้า ๙/๒๖ กนัยายน ๒๕๔๐ 
๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ โดยที่พระราชบญัญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญัญัติให้จดัตัง้ส่วนราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แลว้ และเนื่องจาก
พระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รฐัมนตรผีู้ด ารง
ต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยใหม้กีาร
แก้ไขบทบญัญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัิให้
เป็นไปตามหลกัการที่ปรากฏในพระราชบญัญัติและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จงึสมควร
แก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผดิชอบตามกฎหมายนัน้ไปเป็น
ของหน่วยงานใดหรอืผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วน
ราชการ รฐัมนตร ีผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าที่ของส่วนราชการใหต้รงกบัการโอน
อ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการใหต้รงตามภารกจิทีม่กีารตดัโอน
จากส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทัง้ตดัส่วนราชการเดมิที่มกีารยุบเลกิ
แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ เนื่องจากรฐับาลมี
นโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคและให้
รฐัวิสาหกิจหารายได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดนิอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยรวม รวมทัง้เป็นการพฒันากจิการ
ดา้นการบนิของประเทศให้เจรญิกา้วหน้า สมควรปรบัปรุงอ านาจหน้าที่และการด าเนิน
กจิการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งของสถาบนัการบนิพลเรอืนใหม้คีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

                                                 
๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๗๒ ก/หน้า ๑/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๑ 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยที่พระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้สถาบนัการบนิพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญตัิใหผู้้ว่าการของสถาบนัการบนิพลเรอืน
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน และใหผู้ร้กัษาการแทนผูว้่า
การของสถาบนัการบินพลเรอืนมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกบัผู้ว่าการของสถาบนัการบิน 
พลเรอืน เว้นแต่ในกรณีที่แต่งตัง้พนักงานเป็นผูร้กัษาการแทนผูว้่าการของสถาบนัการบนิ
พลเรอืน มใิหผู้ร้กัษาการแทนดงักล่าวใชอ้ านาจผูว้่าการของสถาบนัการบนิพลเรอืนในฐานะ
กรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน จงึก่อใหเ้กดิปัญหาต่อองคป์ระกอบและการปฏบิตัิหน้าที่
ของคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรอืน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรก าหนดให้
อ านาจหน้าทีข่องผู้รกัษาการแทนผูว้่าการของสถาบนัการบนิพลเรอืนครอบคลุมถงึอ านาจ
หน้าที่ในฐานะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืนดว้ย เพื่อใหก้ารบรหิารงานของสถาบนัการ
บนิพลเรอืนและการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและต่อเนื่อง  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

                                                 
๑๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๙ ก/หน้า ๘๒/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๒ 

พระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เป็นปีที ่๕๐ ในรชักาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 
พุทธศกัราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของ
รฐับาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี้เรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการ
น ้าเสยี พ.ศ. ๒๕๓๘” 

 

มาตรา ๒๒๐  พระราชกฤษฎกีานี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 
“น ้าเสีย” หมายความว่า น ้าเสยีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
“เขตพื้นทีจ่ดัการน ้าเสยี” หมายความว่า พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จงัหวดั

นครปฐม จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 
และพืน้ทีอ่ื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

                                                 
๒๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๓๓ ก/หน้า ๓๔/๑๔ สงิหาคม ๒๕๓๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๓ 

“ระบบบ าบัดน ้ าเสีย”๒๑ หมายความว่า ระบบท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่อ งมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีร่าชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ ส่วนราชการที่
เกีย่วขอ้ง หรอืบุคคลใดทีม่ใิช่องคก์ารจดัการน ้าเสยีจดัใหม้ขีึน้เพื่อรบัและบ าบดัน ้าเสยี 

“ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม” หมายความว่า ระบบท่อ สิง่ปลูกสรา้ง เครื่องมอืเครื่องใช ้
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีอ่งคก์ารจดัการน ้าเสยีไดจ้ดัใหม้ขีึน้เพื่อรบัและบ าบดัน ้าเสยี 

“ระบบระบายน ้า” หมายความว่า ระบบทางหรือท่อระบายน ้าที่ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้ในเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี 

“ท่อรวบรวมน ้าเสยีแยก” หมายความว่า ท่อรวบรวมน ้าเสยีทีอ่งคก์ารจดัการน ้า
เสยีไดจ้ดัใหม้ขีึน้ทีแ่ยกต่างหากออกจากระบบระบายน ้า 

“แผนปฏบิตักิาร”๒๒ หมายความว่า 
(๑) แผนการด าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมในเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี 

ซึง่จดัท าโดยองคก์ารจดัการน ้าเสยี 
(๒) แผนการด าเนินการบริหารหรือรบัจดัการน ้าเสยีทัง้ในและนอกเขตพื้นที่

จดัการน ้าเสยี“ราชการสว่นทอ้งถิน่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร เทศบาล สขุาภบิาล 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืองคก์ารปกครองทอ้งถิน่อื่นที่
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิน่ 

“ราชการส่วนภูมิภาค” หมายความว่า จงัหวดัตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ 

“ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ทีม่อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการน ้าเสยี 

“ข้อตกลงร่วม” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างองค์การจัดการน ้ าเสียกับ
ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค หรอืส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการ
ตามแผนปฏบิตักิาร 

“ขอ้ตกลงจดัการน ้าเสยี” หมายความว่า ขอ้ตกลงระหว่างองคก์ารจดัการน ้าเสยี
กบัผูใ้ชบ้รกิารระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมในเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองคก์ารจดัการน ้าเสยี 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ระบบบ าบัดน ้าเสีย” เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การ

จดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “แผนปฏิบัติการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้

องคก์ารจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๔ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการองคก์ารจดัการน ้าเสยี 
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองคก์ารจดัการน ้าเสยี 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานขององค์การจัดการน ้ าเสีย รวมทัง้

ผูอ้ านวยการ 
“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งขององคก์ารจดัการน ้าเสยี 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

มาตรา ๔  ให้จดัตัง้องค์การขึน้องค์การหนึ่ง เรยีกว่า “องค์การจดัการน ้าเสยี” 
เรยีกโดยย่อว่า “อจน.” 

 

มาตรา ๕  ให้ อจน. มีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด
ใกลเ้คยีง และจะจดัตัง้ส านกังานสาขาหรอืตวัแทนขึน้ ณ ทีใ่ดในราชอาณาจกัรกไ็ด ้

 

มาตรา ๖๒๓  อจน. มวีตัถุประสงคใ์นการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมส าหรบั
การบ าบดัน ้าเสยีภายในเขตพื้นที่จดัการน ้าเสยี และการให้บรกิารรบับรหิารหรอืจดัการ
ระบบบ าบัดน ้าเสีย ทัง้ในและนอกเขตพื้นที่จดัการน ้าเสีย รวมทัง้บรกิารหรือกิจการ
ต่อเนื่องทีเ่กีย่วกบัการจดัการน ้าเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพในเชงิเศรษฐกจิ 

 

มาตรา ๗  ให้ อจน. มอี านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงคต์าม
มาตรา ๖ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถือกรรมสทิธิ ์มีสทิธิครอบครองหรือทรพัยสทิธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ ว่าจ้าง 
รบัจา้ง จดัหา ขาย จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ใหเ้ช่าซือ้ ยมื ใหย้มื รบัจ าน า รบัจ านอง 
แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร ตลอดจนรบัทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๑/๑)๒๔ ให้ค าเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เกีย่วกบัการประกาศก าหนดเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี 

                                                 
๒๓ มาตรา ๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสีย (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๔ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การจดัการน ้ าเสีย  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๕ 

(๒)๒๕ ส ารวจ วางแผนปฏิบตัิการ ออกแบบ ก่อสร้าง ด าเนินการ จดัการและ
บ ารุงรกัษาระบบบ าบัดน ้ าเสียและระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม รวมทัง้ติดตามตรวจสอบ  
ผลการด าเนินการของระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี และระบบ
บ าบดัน ้าเสยีรวมในเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกบัการน าน ้าเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิต
พลงังานจากน ้าเสยี เพื่อให้เป็นไปตามแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายว่า
ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิละตามขอ้ตกลงร่วม 

(๔) ท าขอ้ตกลงร่วม เพื่อให้การจดัการน ้าเสยีในเขตพื้นที่จดัการน ้าเสยีบรรลุ
เป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ 

(๕)๒๖ เกบ็ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรหิารจดัการส าหรบัการบ าบดัน ้าเสยี 
(๖) กูห้รอืยมืเงนิภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 
(๗) ใหกู้ห้รอืใหย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนัดว้ยทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์แก่กจิการ

ของ อจน. 
(๘) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๙) จดัตัง้บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัเพื่อประกอบกจิการจดัการน ้าเสยี

ในเขตพืน้ทีจ่ดัการน ้าเสยี 
(๑๐) เขา้ร่วมกจิการกบัหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรอืของรฐั ทัง้ใน

และนอกราชอาณาจกัร หรอืกบัองค์การระหว่างประเทศ หรอืถือหุ้นในบรษิัทจ ากดัหรอื
บรษิทัมหาชนจ ากดั  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แก่กจิการอนัอยู่ในวตัถุประสงคข์อง อจน. 

(๑๑) ตัง้หรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตาม
วตัถุประสงคข์อง อจน. 

(๑๒) ว่าจา้งหรอืมอบใหบุ้คคลใดประกอบกจิการสว่นหนึ่งสว่นใดของ อจน. 
(๑๓)๒๗ ประสานงานกบัราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วน

ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการน ้าเสยี 

                                                 
๒๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๖ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๗ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๖ 

(๑๔) กระท าการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์อง อจน. 

ในการจดัเกบ็ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรหิารจดัการตาม (๕) อจน. อาจ
มอบหมายให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
จดัเกบ็หรอืเรยีกเกบ็เพื่อ อจน. กไ็ด ้ ทัง้นี้ โดยให้คดิค่าใชจ้่ายตามอตัราที ่อจน. ตกลง
ร่วมกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ทีจ่ดัเก็บ
หรอืเรยีกเกบ็นัน้ แลว้แต่กรณี๒๘ 

 

มาตรา ๘๒๙  การจดัตัง้บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัตามมาตรา ๗ (๙) 
หรอืการเขา้ร่วมกจิการกบัหน่วยงานอื่น หรอืการถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชน
จ ากดัตามมาตรา ๗ (๑๐) หา้มมใิห ้อจน.ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละสามสบิ 

 

มาตรา ๙  ทุนของ อจน. ประกอบดว้ย 
(๑) เงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจากรฐับาล 
(๒) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัสมทบจากราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(๓) เงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรจากกองทุนสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิ

และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
(๔) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนจากสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๕) เงนิกูแ้ละเงนิทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 
(๖) เงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้
 

มาตรา ๑๐๓๐  อจน. อาจมรีายได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม และค่าบรหิารจดัการตามมาตรา ๗ (๕) 
(๒) รายไดจ้ากการลงทุนหรอืการร่วมทุน 
(๓) ดอกผลของเงนิหรอืทรพัยส์นิตามมาตรา ๙ 
(๔) รายไดอ้ื่น ๆ 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๗ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๙ มาตรา ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๐ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๗ 

มาตรา ๑๑  เงนิส ารองของ อจน. ให้ประกอบดว้ยเงนิส ารองธรรมดา ซึง่ตัง้ไว้
เผื่อขาด เงนิส ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงนิส ารองเพื่อขยายกจิการ และเงนิส ารองอื่น ๆ เพื่อ
ความประสงคแ์ต่ละอย่างโดยเฉพาะตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

เงนิส ารองจะน าออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๒๓๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการองค์การ
จัดการน ้ าเสีย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ผูแ้ทนกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนการประปานครหลวง ผูแ้ทนการประปาสว่น
ภูมภิาค และกรรมการอื่นอกีไม่เกนิหกคนเป็นกรรมการ 

ใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ใหค้ณะรฐัมนตรโีดยค าแนะน าของรฐัมนตร ีเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและ

กรรมการอื่น๓๒ 
 

มาตรา ๑๓  ประธานกรรมการ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ และ
ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้มคีวามรู้และจดัเจนเกี่ยวกบักฎหมาย การบรหิาร การผงัเมือง 
วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม เศรษฐศาสตร ์หรอืสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

มาตรา ๑๔  ผูม้ลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ ต้องหา้มมใิหเ้ป็นประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ 

(๑) มสี่วนไดเ้สยีในสญัญากบั อจน. หรอืในกจิการทีก่ระท าใหแ้ก่ อจน. หรอืใน
กจิการที่เป็นการแข่งขนักบักจิการของ อจน.  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 
เวน้แต่จะเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ถือหุ้นหรอืเป็นกรรมการในบรษิัท
จ ากดัหรอืบริษัทมหาชนจ ากดัซึ่ง อจน. จดัตัง้ขึ้นตามมาตรา ๗ (๙) หรือร่วมทุนตาม
มาตรา ๗ (๑๐) 

(๒) เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรบัความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

                                                 
๓๑ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสีย (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๒ มาตรา ๑๒ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๘ 

(๔)๓๓ เป็นขา้ราชการการเมอืง 
(๕) เป็นทีป่รกึษาพรรคการเมอืง กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที่

ในพรรคการเมอืง 
 

มาตรา ๑๕๓๔  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่ง
ก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรฐัมนตรีแต่งตัง้กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ง
แต่งตัง้ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็น
กรรมการเพิม่ขึน้ อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ทัง้หมดพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดทีม่อียู่จนกว่าจะมี
การแต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทน 
แลว้แต่กรณี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรอืกรรมการขึน้ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการ
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้
 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ 
หรอืกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ พน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๓ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 
 

                                                 
๓๓ มาตรา ๑๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การจัดการน ้ าเสีย  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๔ มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๓๙ 

มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึง่กจิการของ อจน. อ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิาร 
(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงร่วม 
(๓) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัก าหนดเงื่อนไขของขอ้ตกลงจดัการน ้าเสยี 
(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๖ และ

มาตรา ๗ 
(๕) ออกระเบียบหรือข้อบังคบัว่าด้วยการประชุมและการด าเนินกิจการของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๖) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัแบ่งสว่นงานและระเบยีบปฏบิตังิาน 
(๗) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัก าหนดต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งหรอื

เงนิอื่น ๆ ของพนกังานหรอืลกูจา้ง 
(๘) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อนเงนิเดอืน

หรือค่าจ้าง การออกจากต าแหน่ง วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษ และการ  
รอ้งทุกขข์องพนกังานและลกูจา้ง 

(๙) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยกองทุนสงเคราะหห์รอืการสงเคราะห์อื่น
เพื่อสวสัดกิารของพนกังานและลกูจา้งและครอบครวั 

(๑๐) ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าเช่าทีพ่กั ค่าท างานล่วงเวลา และการจ่ายเงนิอื่น 

(๑๑) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยเครื่องแบบพนกังานและลกูจา้ง 
(๑๒) ออกระเบียบหรอืข้อบังคับเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้และรกัษา

ทรพัยส์นิของ อจน. 
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัตามวรรคหนึ่ง ถา้มขีอ้ความจ ากดัอ านาจของผูอ้ านวยการ

ในการท านิตกิรรมไวป้ระการใด ใหป้ระกาศขอ้ความเช่นว่านัน้ในราชกจิจานุเบกษา 
 

มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อจน. ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ อจน. และก าหนด
ค่าตอบแทนอนุกรรมการได ้

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๐ 

มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง เป็น 
ผูแ้ต่งตัง้และก าหนดอตัราเงนิเดอืนของผูอ้ านวยการ ดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี 

 

มาตรา ๒๑  ผูอ้ านวยการตอ้ง 
(๑) มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารกจิการของ อจน. 
(๒) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ

มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 

มาตรา ๒๒  ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรเีพราะบกพร่อง

ต่อหน้าที ่หรอืมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งตาม (๓) ต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่อยู่ใน
ต าแหน่ง แต่ไม่รวมผูอ้ านวยการ 

 

มาตรา ๒๓  ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของ อจน. ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ อจน. และตามนโยบาย ระเบียบ หรอืข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด และมอี านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกต าแหน่ง 

ผูอ้ านวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของ อจน. 
 

มาตรา ๒๔  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่

พนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นักงานและลูกจา้งออกจากต าแหน่งตามระเบยีบหรอื
ข้อบังคบัของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตัง้แต่ต าแหน่งที่ปรกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการฝ่าย หรอืผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) ก าหนดเงื่อนไขในการท างานของพนักงานและลูกจา้ง และออกระเบยีบวธิี
ปฏบิตังิานของ อจน. โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๑ 

มาตรา ๒๕  ในกจิการที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็นตวัแทน
ของ อจน. และเพื่อการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท ากจิการเฉพาะ
อย่างแทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

นิตกิรรมทีผู่อ้ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง ย่อมไม่ผกูพนั อจน. เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ และระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานไม่ได้ก าหนดให้พนักงานต าแหน่งใดท าการแทน
ผูอ้ านวยการ หรอืเมื่อต าแหน่งผูอ้ านวยการว่างลงและในระหว่างที่ยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้
ผูอ้ านวยการ ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้พนกังานคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการ 

ใหผู้ร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการมอี านาจหน้าทีอ่ย่างเดยีวกบัผูอ้ านวยการ๓๕ 
 

มาตรา ๒๗  ให้พนักงานและลูกจ้างของ อจน. มีสทิธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการ
ลงโทษหรอืรอ้งทุกขไ์ดต้ามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๘  ให้รฐัมนตรมีีอ านาจหน้าที่ก ากบัโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ อจน. 
เพื่อการนี้จะสัง่ให้ อจน. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานหรือยบัยัง้ 
การกระท าที่ขดัต่อนโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตรี หรือมติหรือค าสัง่ของ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติตลอดจนมอี านาจทีจ่ะสัง่ให้ปฏบิตักิารตามนโยบายของรฐับาลหรอื
มตขิองคณะรฐัมนตร ีและสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการได้ 

 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่  อจน. จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ หรอืคณะรฐัมนตร ีให้ อจน. น าเรื่องเสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงั
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิหรอืคณะรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๐  อจน. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้

(๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม หรอืรเิริม่โครงการหรอื
กจิกรรมต่อเนื่องทีเ่กีย่วกบัการจดัการน ้าเสยี 

(๒) เพิม่ทุนโดยตรีาคาทรพัยส์นิใหม่ 
                                                 

๓๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๒ 

(๓) ลดทุน 
(๔) กู้ยมืเงนิมีจ านวนเกนิคราวละหนึ่งรอ้ยล้านบาทหรอืให้กู้ยมืเงนิเกินคราวละ 

หา้ลา้นบาท 
(๕) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๖) ด าเนินการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์เพื่อใช้ในกิจการของ อจน. ตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์
 

มาตรา ๓๑  ให ้อจน. เปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคารทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิ ในกรณี
ทีจ่ะเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคารอื่นจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากระทรวงการคลงัก่อน 

 

มาตรา ๓๒  ให้ อจน. จดัท างบประมาณประจ าปี โดยแยกเป็นงบลงทุนและ 
งบท าการ ส าหรบังบลงทุนนัน้ใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ 
สว่นงบท าการใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๓๓  รายไดท้ี ่อจน. ไดร้บัจากการด าเนินการในปีหนึ่ง ๆ ใหต้กเป็นของ 
อจน. ส าหรับ เป็นค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินงาน และเมื่ อได้หักรายจ่ายส าหรับ  
การด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสื่อมราคาเงนิส ารอง
ตามมาตรา ๑๑ หนี้เงนิกูท้ีถ่งึก าหนดช าระ และเงนิลงทุนตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใดใหน้ าสง่เป็นรายไดข้องรฐั 

ในกรณีที่รายได้มีไม่เพียงพอส าหรบักรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินส ารอง
ตามมาตรา ๑๑ และ อจน. ไม่สามารถหาเงนิจากทางอื่นได้ รฐัพงึจ่ายให้แก่ อจน. เท่า
จ านวนทีข่าด หรอืเท่าทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของ อจน. 

 

มาตรา ๓๔  ให้ อจน. ท ารายงานปีละครัง้เสนอรฐัมนตร ีรายงานนี้ให้กล่าวถึง
ผลงานของ อจน. ในปีที่ล่วงมาแล้ว และค าชี้แจงเกี่ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ 
โครงการและแผนงานทีจ่ะจดัท าในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๕  ให ้อจน. วางและรกัษาไวซ้ึง่ระบบการบญัชทีีเ่หมาะสมแก่กจิการ
สาธารณูปโภคแยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน
สนิทรพัย์และหนี้สนิที่แสดงกจิการที่มอียู่ตามความจรงิและตามที่ควรตามประเภทงาน 
พรอ้มดว้ยขอ้ความอนัเป็นที่มาของรายการดงักล่าวและให้มกีารตรวจสอบบญัชภีายใน
เป็นประจ า 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๓ 

มาตรา ๓๖  ให้ อจน. จดัท างบดุล บญัชที าการและบญัชกี าไรขาดทุนภายใน
หนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๗  ให้ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบบญัช ีท าการตรวจสอบ
รบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของ อจน. 

 

มาตรา ๓๘  ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐาน
ของ อจน. เพื่อการนี้ให้มอี านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 
และผูอ้ื่นซึง่เป็นตวัแทนของ อจน. 

 

มาตรา ๓๙  ใหผู้ส้อบบญัชที ารายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรัฐมนตร ีและให้ อจน. โฆษณารายงานประจ าปีของปีที่ล่วงแล้ว 
แสดงงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรบัรองว่าถูกต้องแล้ว
ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองว่าถูกตอ้ง 

 

มาตรา ๔๐๓๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลกีภยั 
นายกรฐัมนตร ี

                                                 
๓๖ มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เนื่องจากในปัจจุบนั
ปัญหาน ้าเสยีในพืน้ทีลุ่่มน ้าเจา้พระยาตอนล่างไดท้วคีวามรุนแรงมากขึน้ ประกอบกบัการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจ าเป็นต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ อ านาจใน
การจดัการน ้าเสยียงักระจดักระจายอยู่ในความรบัผิดชอบของหน่วยงานของรฐัหลาย
หน่วยงานส่งผลใหก้ารด าเนินงานซ ้าซอ้น ไม่เป็นเอกภาพและขาดประสทิธภิาพ  ดงันัน้ 
เพื่อใหก้ารจดัการน ้าเสยีเป็นไปอย่างประหยดั มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัหลกัทาง
วศิวกรรมศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร ์ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐๓๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใชบ้งัคบัเมื่อพ้นก าหนดสามสบิวนันับแต่วนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
ยกเลกิบทบญัญตัทิีก่ าหนดใหอ้งคก์ารจดัการน ้าเสยีจดัตัง้บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชน
จ ากัด เพื่อการด าเนินการ การจัดการและการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม 
เน่ืองจากในการด าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมในระยะเริม่แรกนัน้ การทีจ่ะให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุนจดัตัง้บริษัทเป็นไปได้ยาก เพราะเอกชนยังไม่มีความมัน่ใจใน
ผลตอบแทนที่จะได้รับ   ดังนั ้น องค์การจัดการน ้ าเสีย จึงจ าเป็นจะต้องเป็นผู้เริ่ม
ด าเนินการเองก่อน แล้วจงึชกัจูงให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุนในภายหลงั นอกจากนัน้ เป็น
การสมควรปรบัปรุงจ านวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อให้การด าเนินการมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๓๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คอื เนื่องด้วยองค์การ
จดัการน ้าเสยีจดัตัง้ขึน้โดยวตัถุประสงคใ์นการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมส าหรบัการ
บ าบดัน ้าเสยีภายในเขตพื้นทีจ่ดัการน ้าเสยี แต่ในปัจจุบนัมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีที่ก่อสรา้ง

                                                 
๓๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๕๒ ก/หน้า ๓/๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
๓๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๑๔ ก/หน้า ๓๗/๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๕ 

เสรจ็แลว้ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ราชการสว่นทอ้งถิน่ ราชการ
ส่วนภูมิภาค หรือส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการน ้ าเสยี ตลอดจน
ภาคเอกชน เป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่อาจด าเนินการได้ด้วยตนเอง อนัจะเป็นผลให้การ
จดัการน ้าเสยีในภาพรวมไม่อาจเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  ดงันัน้ เพื่อให้องค์การ
จดัการน ้าเสยีสามารถเข้าบรหิาร หรือรบัจดัการเกี่ยวกบัการจดัการน ้าเสยีโดยระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของหน่วยงานดังกล่าวและเรียกค่าตอบแทนได้ และสามารถจัดเก็บ
ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรหิารจดัการ ส าหรบัการบ าบดัน ้าเสยีได ้รวมทัง้สมควร
ปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการองคก์ารจดัการน ้าเสยีให้สอดคลอ้งกบัการโอน
กจิการขององคก์ารจดัการน ้าเสยีไปอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๓๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่พระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้องค์การจดัการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้ผู้อ านวยการองค์การ
จดัการน ้าเสยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้ าเสยีและให้
ผู้ร ักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การจัดการน ้ าเสียมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
ผูอ้ านวยการองคก์ารจดัการน ้าเสยี เวน้แต่อ านาจหน้าทีใ่นฐานะกรรมการองคก์ารจดัการ
น ้ าเสีย  ดังนัน้ เมื่อผู้อ านวยการองค์การจัดการน ้ าเสียไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ
ต าแหน่งผูอ้ านวยการองคก์ารจดัการน ้าเสยีว่างลงคณะกรรมการองคก์ารจดัการน ้าเสยีจงึ
ไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ได้ สมควรก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของผู้
รกัษาการแทนผู้อ านวยการองค์การจดัการน ้าเสยี ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่ในฐานะ
กรรมการองคก์ารจดัการน ้าเสยีดว้ย เพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์ารจดัการน ้าเสยีและ
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการองคก์ารจดัการน ้าเสยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ต่อเนื่อง  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

                                                 
๓๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๒๑ ก/หน้า ๘๗/๒๖ มนีาคม ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๖ 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑๔๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ โดยที่องค์การจดัการ 
น ้าเสียมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของรฐั ทัง้ในราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าเสยี และ
เพื่อให้องค์การจดัการน ้าเสยีสามารถบรหิารงานได้อย่างคล่องตัวและเกดิการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดัการน ้าเสยี สมควรโอนการก ากบัดูแลกิจการของ
องคก์ารจดัการน ้าเสยีของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปรบัปรุงการแต่งตัง้และลักษณะต้องห้ามของ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมทัง้เพิ่มบทบัญญัติรองรบัการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การจดัการน ้าเสยี กรณีประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ทัง้หมดพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

 
 

                                                 
๔๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๙๘ ก/หน้า ๗๓/๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ทุนรฐัวสิาหกจิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตัิบางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ

ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

“บรษิทั” หมายความว่า บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๒๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๘ 

“พนกังาน” หมายความว่า พนกังานและลูกจา้งของรฐัวสิาหกจิ และใหห้มายความ
รวมถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ ผู้จดัการ เลขาธกิาร และบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งที่มอี านาจ
หน้าทีเ่ช่นเดยีวกนักบัต าแหน่งดงักล่าวดว้ย 

 

มาตรา ๔  ในกรณีที่ร ัฐบาลมีนโยบายที่จะน าทุนบางส่วนหรือทัง้หมดของ
รฐัวสิาหกจิใดมาเปลีย่นสภาพเป็นหุน้ในรปูแบบของบรษิทัใหก้ระท าไดต้ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕  ให้มคีณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนไม่เกนิสบิหา้คน ผูอ้ านวยการ
ส านักงบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนไม่เกนิหกคน
เป็นกรรมการ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทน
กระทรวงการคลงัเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๖  ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๕ มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมไิด้แต่งตัง้
กรรมการผูท้รงคุณวุฒใิหม ่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒนิัน้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกวา่
จะไดแ้ต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใิหม่ 

 

มาตรา ๗  การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ให้แต่งตัง้โดย 
ระบุตวับุคคล 

 

มาตรา ๘  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๕ พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๔๙ 

มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๒) ไดร้บัหรอืเคยไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็น
โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๓) เป็นขา้ราชการการเมอืง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง กรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที่
ของพรรคการเมอืง 

(๔)๒ เป็นหรอืภายในระยะเวลาสามปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้เคยเป็นกรรมการหรอื
ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจในการจดัการหรอืมสี่วนได้เสยีในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รบัสมัปทาน  
ผูร้่วมทุน หรอืมปีระโยชน์ไดเ้สยีเกีย่วขอ้งกบักจิการของรฐัวสิาหกจิทีจ่ะเปลีย่นทุนเป็นหุน้ 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
คณะรฐัมนตรอีาจแต่งตัง้ผู้อื่นเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนได ้และใหผู้ท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้
ใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มาตรา ๑๑  กรรมการตามมาตรา ๕ ทีไ่ม่ใช่กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิถ้าเป็นหรอื
ภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตัง้เคยเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือ 
ผูม้อี านาจในการจดัการ หรอืทีป่รกึษาการเงนิ ทีป่รกึษาการจดัการจ าหน่ายหุน้ หรอืผูท้ า
หน้าทีจ่ดัจ าหน่ายหุน้ หรอืมสี่วนไดเ้สยีในนิตบิุคคลซึง่เป็นผูร้บัสมัปทาน ผูร้่วมทุน หรอื  
มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัท  
ให้แจ้งกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเป็นหนังสือภายใน 
สามสบิวนันบัแต่วนัทีต่นเขา้ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืนบัแต่วนัทีม่กีรณีดงักล่าวเกดิขึน้ 

 

                                                 
๒ กรรมการในคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิัทซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการของ  

การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรอืในบรษิทัในเครอืของ ปตท. หรอืบรษิทัที ่ปตท. เขา้ไปร่วมทุน 
ไม่ถือว่าผู้นั ้นมีประโยชน์ได้เสีย เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุน เป็นหุ้น  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๒๑/๒๕๔๔) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๐ 

มาตรา ๑๒  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง กรรมการตาม
มาตรา ๕ จะเป็นผู้ถือหุ้นหรอืเป็นกรรมการ ผู้มอี านาจในการจดัการ ที่ปรกึษาการเงนิ 
หรอืที่ปรกึษาการจดัการจ าหน่ายหุ้นหรอืผู้ท าหน้าที่จดัจ าหน่ายหุ้น หรอืได้รบัเงนิหรอื
ประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษนอกเหนือจากธุรกจิหรอืการงานตามปกตขิองนิตบิุคคลซึง่เป็น
ผูร้บัสมัปทาน ผูร้่วมทุน หรอืบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยการเปลีย่นทุนของรฐัวสิาหกจิเป็นหุน้
ของบริษัทนั ้นมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีของข้าราชการประจ าที่ได้รับมอบหมายจาก  
ทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๑๓๓  ใหค้ณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมตัใินหลกัการและแนวทาง

ให้ด าเนินการน าทุนบางส่วนหรือทัง้หมดของรฐัวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นใน
รปูแบบของบรษิทั 

(๒) เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรใีนเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบัการเปลีย่นทุนเป็น
หุน้และการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัตามทีค่ณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัเสนอตาม
มาตรา ๒๑ 

(๓) เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการก าหนดรฐัมนตรทีีจ่ะก ากบัดแูล
ในดา้นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนจดัตัง้ตาม (๒) 

(๔) เสนอแนะเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๒๖ 

(๕) ก ากบัดแูลใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๖) ปฏบิตักิารอื่นตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๗) พจิารณาเรื่องอื่น ๆ ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

                                                 
๓ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไม่มีอ านาจแต่งตัง้บุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 

เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ โดยไม่มฐีานะเป็นกรรมการและไม่มอี านาจใดในคณะกรรมการ  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๐๑/๒๕๔๓) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๑ 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสียงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสยี กรรมการ  
ผู้นัน้ไม่มีสิทธิเข้าประชุมในเรื่องนัน้ แต่ถ้าที่ประชุมขอให้อยู่ชี้แจงข้อเท็จจริ งหรือให้
ความเหน็กใ็หอ้ยู่ในทีป่ระชุมไดเ้พื่อการนัน้เท่านัน้ ในระหว่างทีก่รรมการผูน้ัน้  ต้องออก
จากทีป่ระชุมใหถ้อืว่า คณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิประกอบดว้ยกรรมการทุกคน
ทีไ่ม่ใช่ผูท้ีต่อ้งออกจากทีป่ระชุม 

 

มาตรา ๑๕  ในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอ านาจเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานหรอืบุคคลใดทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนมาใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ได้ 

 

มาตรา ๑๖๔  เมื่อคณะรฐัมนตรอีนุมตัิในหลกัการใหเ้ปลีย่นทุนของรฐัวสิาหกจิ
ใดเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทแล้ว ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้บริษัท 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงหรอืทบวงที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงหรอืทบวงนัน้ เป็นผู้
ก ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิทีจ่ะเปลีย่นทุนเป็นหุน้เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั 
ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า* ผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้บรหิารสงูสุดของรฐัวสิาหกจินัน้ ผู้แทนพนักงานของรฐัวสิาหกจินัน้
หนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคน ซึ่งจะแต่งตัง้ตามความ
เหมาะสมของการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั ้นเป็นหุ้นเป็นกรรมการ และผู้แทน
กระทรวงการคลงัเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งตามวรรคหนึ่งพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการซึง่เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและผูแ้ทนพนักงาน โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒนิัน้
จะตอ้งแต่งตัง้จากผูซ้ึง่มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการเงนิและการบญัช ีและในกจิการหรอืการ
ด าเนินการของรฐัวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ส่วนผู้แทน
พนักงานนั ้นจะต้องแต่งตัง้จากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานที่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัน้เสนอในกรณีที่ร ัฐวิสาหกิจนัน้ไม่มีสมาคมพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ 

                                                 
๔ การแต่งตัง้คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัใหม้อี านาจหน้าทีเ่พยีงใดหรอืมจี านวนกีค่ณะ 

ย่อมขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและความจ าเป็นของรูปแบบการแปลงสภาพรฐัวิสาหกิจหรือกิจการของ
รฐัวสิาหกจิทีจ่ะด าเนินการแต่ละคราว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๔๓/๒๕๔๔) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๒ 

ให้คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิัทแต่งตัง้บุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

ผูบ้รหิารสงูสดุของรฐัวสิาหกจิตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูว้่าการ ผูอ้ านวยการ 
หรอืบุคคลซึง่ด ารงต าแหน่งทีม่อี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกนักบัต าแหน่งดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๗  กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๖ พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) คณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๕ 

 

มาตรา ๑๘  ให้น ามาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บงัคบัแก่คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บริษัทโดย
อนุโลม แลว้แต่กรณี แต่ขอ้หา้มมใิหเ้ป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นกรรมการหรอืผูม้อี านาจในการ
จดัการในบรษิัททีจ่ดัตัง้ขึน้โดยการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของรฐัวสิาหกจิเป็นหุ้นของบรษิัท
ตามมาตรา ๑๒ มใิห้ใชบ้งัคบักบักรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิัทซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
ของรฐัวสิาหกจิหรอืผูแ้ทนพนกังานของรฐัวสิาหกจิ 

 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้บริษัทมีหน้าที่เสนอแนะ
รายละเอยีดเกี่ยวกบับรษิัทที่จะจดัตัง้ขึน้โดยการเปลี่ยนทุนของรฐัวสิาหกจิเป็นหุ้นของ
บรษิัทนัน้ ตามหลกัการและแนวทางทีค่ณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัิตามมาตรา ๑๓ (๑)  
ทัง้นี้ โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดกจิการ สทิธ ิหนี้ ความรบัผดิ และสนิทรพัย์ของรฐัวสิาหกจิ ส่วนที่
จะโอนใหแ้ก่บรษิทัทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ และสว่นทีจ่ะใหต้กเป็นของกระทรวงการคลงั 

(๒) ก าหนดพนกังานทีจ่ะใหเ้ป็นลกูจา้งของบรษิทั 

(๓) ก าหนดทุนเรอืนหุน้หรอืทุนจดทะเบยีนส าหรบัการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท 
จ านวนหุน้ และมลูค่าของหุน้แต่ละหุน้ ตลอดจนรายการต่าง ๆ ทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

(๔) ก าหนดชื่อของบรษิทั 

(๕) ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงานบรษิทั รายชื่อกรรมการบรษิทั และผูส้อบบญัชี
ในวาระเริม่แรก 

(๖) จดัท าหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๓ 

(๗) จดัท าร่างพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๒๖ 

(๘) จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  
ในกรณีมกีารโอนกจิการของรฐัวสิาหกจิไปทัง้หมด 

(๙ ) จัด ให้ มี ก ารรับ ฟั งค วาม คิด เห็ น ขอ งป ระช าชนต าม ระเบี ยบ ที่
คณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา ซึง่อย่าง
น้อยตอ้งมกีารรบัฟังความคดิเหน็ในเรื่องตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) 

(๑๐) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะรฐัมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย  
ทุนรฐัวสิาหกจิมอบหมาย 

รฐัวสิาหกจิหนึ่งจะเปลีย่นทุนเป็นหุน้และจดัตัง้เป็นบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทั
ก็ได้ และในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของหลายบริษัทนัน้ จะกระท าในคราว
เดยีวกนัหรอืไม่กไ็ด้ หรอืรวมกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วนของหลายรฐัวสิาหกจิมาจดัตัง้
เป็นบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทักไ็ด ้

ขอ้มูลข่าวสารที่คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บริษัทจดัท าขึน้ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เวน้แต่กรณีทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินการและอาจท าใหร้ฐัเสยีประโยชน์ 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
คณะหนึ่งหรอืหลายคณะ เพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกไ็ด้ 

คณะอนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๕ และใหน้ ามาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบัแก่คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ใหค้ณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัรายงานรายละเอยีดเกีย่วกบั
การจดัตัง้บรษิทัตามมาตรา ๑๙ ต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิเพื่อพจิารณา 

คณะกรรมการนโยบายทุ นรัฐวิสาหกิจอาจแก้ไขเพิ่ม เติมข้อเสนอของ
คณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัไดต้ามทีเ่หน็สมควร แลว้เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา
อนุมตัใิหเ้ปลีย่นทุนของรฐัวสิาหกจินัน้เป็นหุน้และจดัตัง้บรษิทัต่อไป 

 

มาตรา ๒๒๕  เมื่อคณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้เปลี่ยนทุนของรฐัวสิาหกจิใดเป็นหุ้น
และจัดตัง้บริษัทแล้ว  ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

                                                 
๕ เมื่อบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) แปลงสภาพจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย โดยการ

เปลี่ยนทุนเป็นหุ้น แล้วด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามมาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จงึไม่มสีถานะเป็น “รฐัวสิาหกจิ”  
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๔ 

และพาณิชย์ หรอืนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั  แล้วแต่กรณี  
จดทะเบยีนบรษิทันัน้ตามรายละเอยีดทีค่ณะรฐัมนตรอีนุมตัิ 

การจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่งใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมใด ๆ อนัเกีย่วแก่การนัน้ 

ให้หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นหุ้นที่มีการช าระค่าหุ้นเต็ม
มลูค่าแลว้ และใหก้ระทรวงการคลงัถอืหุน้ดงักล่าวไวท้ัง้หมด 

การจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่งมใิหน้ าบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภาพและการจดัตัง้
บรษิทัมาใชบ้งัคบั 

เมื่อมกีารจดทะเบยีนบรษิทัตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิัท
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รอืกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
แลว้แต่กรณี เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ และใหร้ายการต่าง ๆ เกีย่วกบั
บรษิัทที่ได้จดทะเบยีนไวม้ีผลบงัคบัใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่นตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๒๓  ในระหว่างที่กระทรวงการคลงัยงัมไิด้โอนหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่บุคคล
อื่น มใิหน้ าบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั ในส่วนทีว่่าดว้ยจ านวนผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละคนจะพงึถอื
ไวไ้ดม้าใชบ้งัคบั และใหถ้อืว่าความเหน็ของกระทรวงการคลงัอนัเกีย่วกบับรษิทันัน้เป็น
มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 

ความเห็นของกระทรวงการคลงัที่แจ้งไปยงันายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทหรือ 
นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

                                                                                                                  
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๕) 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา และไม่มสีถานะเป็นหน่วยงานอื่นของรฐั บรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) จงึไม่ใช่ “หน่วยงานของรฐั” ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนัน้ จึงสามารถเลือกส่งเงนิเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ได้  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๘๔/๒๕๕๖)  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๕ 

มาตรา ๒๔๖  ในวนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทัตามมาตรา ๒๒ ใหบ้รรดากจิการ สทิธ ิ
หนี้ ความรบัผดิ และสนิทรพัย์ของรฐัวสิาหกจิ  ทัง้นี้ ตามที่คณะรฐัมนตรอีนุมตัิโอนไป
เป็นของบรษิทั หรอืเป็นของกระทรวงการคลงั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีหนี้ที่โอนไปเป็นของบรษิัทตามวรรคหนึ่ง เป็นหนี้ที่กระทรวงการคลงั 
ค ้าประกันอยู่แล้ว ให้กระทรวงการคลังค ้าประกันหนี้นั ้นต่อไป โดยอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนักไ็ด้ เว้นแต่จะมีการตกลงกบัเจ้าหนี้ให้ลดหรอืปลดเปลื้อง
ภาระการค ้าประกนัของกระทรวงการคลงันัน้ 

สทิธติามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึสทิธติามสญัญาเช่าทีด่นิทีเ่ป็นทีร่าชพสัดุ
หรอืสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีร่ฐัวสิาหกจิมอียู่ในวนัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ดว้ย 

สว่นสทิธใินการใชท้ีร่าชพสัดุหรอืสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีร่ฐัวสิาหกจิเคยมี
อยู่ตามกฎหมายที่ราชพสัดุหรอืกฎหมายอื่น ให้บรษิัทมีสทิธใินการใช้ที่นัน้ต่อไปตาม
เงื่อนไขเดมิ แต่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไดแ้ผ่นดนิตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

                                                 
๖ การที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ได้แปลงสภาพเป็นบรษิัทตาม

พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิฯ มผีลใหบ้รรดากจิการ สทิธ ิหนี้ ความรบัผดิ และทรพัยส์นิของ อ.ส.ม.ท. 
โอนมาเป็นของบรษิทัทัง้หมดเสมอืนเป็นองค์กรเดมิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่
๔๖๓/๒๕๔๗  โปรดด ูเรือ่งเสรจ็ที ่๕๖๓/๒๕๔๔ เพิม่) 

สทิธแิละหน้าทีข่องการสื่อสารแห่งประเทศไทยย่อมโอนมาเป็นของบรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั บรษิัททัง้สองดงักล่าวจงึมหีน้าที่จะต้องด าเนินการทาง
วนิัยต่อพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่กระท าความผิด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๘๑๘ /๒๕๔๖) 

สทิธติามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิฯ สญัญาร่วมการงาน ร่วมลงทุน หรอืสญัญาอื่นใดที่
ไดท้ าไวก้่อนการจดทะเบยีนเป็นบรษิทัฯ ย่อมโอนไปเป็นของบรษิทัฯ และคู่สญัญายงัคงมสีทิธติามขอ้ตกลง
ในสญัญาเดมิทุกประการ คู่ส ัญญาของ ทศท. จึงมอิาจยกเอาเหตุการแปลงสภาพเป็นบรษิัทฯ นี้มาเป็น
ขอ้อา้งในการไมป่ฏบิตัติามสญัญาได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๖๖/๒๕๔๕) 

การแปลงสภาพรฐัวิสาหกิจย่อมไม่มีผลกระทบต่อสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจึงยังไม่สิ้นสภาพลงไปพร้อมกับการแปลงสภาพ  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๕๒/๒๕๔๕) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๖ 

มาตรา ๒๕๗  ในวนัจดทะเบยีนบรษิทัตามมาตรา ๒๒ ใหบ้รรดาพนกังานตามที่
คณะรฐัมนตรอีนุมตัิเป็นลูกจ้างของบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้โดยการเปลี่ยนทุนของรฐัวสิาหกจิ
เป็นหุน้ของบรษิทันัน้ 

ใหพ้นักงานตามวรรคหนึ่งไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่าที่เคยได้รบัอยู่เดมิ กบัให้ถือว่าเวลาการท างานของพนักงานดงักล่าวในรฐัวสิาหกจิเดมิ
เป็นเวลาการท างานในบรษิทัโดยไม่ถอืว่าการเปลีย่นสภาพจากรฐัวสิาหกจิเดมิเป็นบรษิทันัน้
เป็นการเลกิจา้ง๘ 

ให้กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนักงานของรฐัวสิาหกจิเดมิที่เปลี่ยนสภาพเป็น
บริษัทยังคงอยู่ต่อไป โดยให้บรษิัทมีฐานะเป็นนายจ้างร่วมกบัรฐัวิสาหกิจเดิมหรือแทน
รฐัวสิาหกจิเดมิ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๖๙  ในกรณีทีก่ฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิทีม่กีารเปลีย่นทุนเป็นหุน้ของ
บริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติให้อ านาจรฐัวิสาหกิจด าเนินการใด  ๆ ต่อบุคคล 

                                                 
๗ เมือ่การสือ่สารแห่งประเทศไทยไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั และบรษิทั 

กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) แล้ว จงึเป็นบรษิัทจ ากดัและบรษิัทมหาชนจ ากดั ส่วนพนักงาน  
การสื่อสารฯ กไ็ดเ้ปลีย่นสถานะเป็นลูกจา้งบรษิทัตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิฯ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๗๘/๒๕๔๕) 

๘ สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรไม่อยู่ในความหมายของ “สิทธิประโยชน์” ตาม 
มาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิฯ สทิธทิีไ่ดร้บัยกเวน้ในกรณีดงักล่าวจงึย่อม
สิน้สุดลง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๘/๒๕๔๕) 

๙ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็น บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ
ต่อมา บรษิัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อด าเนินธุรกิจร้านกาแฟซึ่ งเป็นการด าเนินการ
ภายหลังที่ได้มีการแปลงสภาพแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถอ้างการสืบสิทธิตามมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิฯ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๒๖/๒๕๔๙) 

คู่สญัญาเดมิมสีทิธเิท่าระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ตามสญัญา คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์แห่งชาต ิจะมดีุลพนิิจเป็นอย่างอื่นหรอืก าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิก่อนการแปลงสภาพ ก็
ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการลดหรอืจ ากดัสทิธใินการประกอบกจิการตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของสญัญานัน้ 

การแปลงสภาพองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เป็นบริษัท มใิช่เป็น 
การแปลงหนี้ ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้  จึงไม่มเีหตุที่ท าให้นิติสมัพันธ์ระหว่างคู่สญัญาระงบัลง 
คู่ส ัญญาเดิมไม่สามารถยกเหตุแห่งการแปลงหนี้ ใหม่เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาได ้  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๖๓/๒๕๔๗) 

(มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๗ 

ทรพัยส์นิ หรอืสทิธขิองบุคคล หรอืมบีทบญัญตัใิหก้ารด าเนินการของรฐัวสิาหกจินัน้ไดร้บั
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการใด หรือได้รับยกเว้นการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติให้สิทธิพิ เศษแก่รัฐวิสาหกิจนั ้น เป็น  
กรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุ้มครองกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ  
ให้ถือว่าบทบญัญัตินัน้มผีลใช้บงัคบัต่อไป โดยบรษิัทมฐีานะอย่างเดยีวกบัรฐัวสิาหกิจ
ตามกฎหมายดงักล่าว  แต่อ านาจ สทิธ ิหรอืประโยชน์ทีว่่านัน้อาจจ ากดัหรอืงดไดต้ามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจก าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจนัน้เป็นของ
คณ ะก รรม ก ารคณ ะหนึ่ งคณ ะใดต ามที่ จ ะก าห น ด  ห รือ จ ะให้ แ ต่ งตั ้ง โด ย
คณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ และใหน้ ามาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการ
ดงักล่าวดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหด้ าเนินการออกพระราชกฤษฎกีาใหบ้รษิทัคงมอี านาจ 
สทิธิ หรือประโยชน์เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยค านึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุ มให้การ 
ใชอ้ านาจทางกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้อง และการรกัษาประโยชน์ของรฐัประกอบด้วย
โดยจะก าหนดเงื่อนเวลาหรอืเงื่อนไขใหต้้องปฏบิตัหิรอืใหก้รณีใดจะต้องไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก่อนกไ็ด้ และคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิต้อง
เสนอแนะให้ทบทวนแก้ไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการ
เปลีย่นแปลงของธุรกจิประเภทนัน้อยู่เสมอ 

ในกรณีที่ร ัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทได้ท าสญัญาที่มี
ข้อก าหนดให้บุคคลผู้เป็นคู่สญัญาได้มีสิทธิในการด าเนินกิจการใด ให้ถือว่าคู่สญัญา
ดงักล่าวมีสทิธิตามกฎหมายที่จะด าเนินกิจการตามสญัญานัน้ต่อไป จนกว่าสญัญาจะ
สิน้สดุ แมต่้อมาจะมกีฎหมายก าหนดใหก้จิการนัน้ตอ้งจดัใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรกีต็าม  

อ านาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อ านาจของรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแล 
อ านาจ สทิธ ิหรอืประโยชน์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็นอนัสิน้สุดลงเมื่อมกีารตรา
กฎหมายว่าด้วยการด าเนินกิจการที่บรษิัทตามวรรคหนึ่งหรอืคู่สญัญาตามวรรคสาม

                                                                                                                  
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๙) 

ก่อนการแปลงสภาพการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติวศิวกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นใด บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้หลงัจากการแปลงสภาพตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิฯ กย็งั
ต้องด าเนินการเช่นนัน้จนกว่าบริษัทจะสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจต ามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๘๓๗/๒๕๔๖) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๘ 

ด าเนินการอยู่ โดยกจิการของบรษิัทหรอืของคู่สญัญาดงักล่าว แลว้แต่กรณี ต้องอยู่ใน
บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการนัน้ตามหลกัการแห่งความเท่าเทียมกนัอย่างเป็นธรรม  
ในการแข่งขนัทางธุรกจิและในกรณีที่กฎหมายดงักล่าวก าหนดให้กจิการนัน้ต้องได้รบั
อนุญาตหรอืสมัปทาน หรอืต้องด าเนินการใด ๆ ถ้าบรษิัทหรอืคู่สญัญาดงักล่าวมคี าขอ  
กใ็หอ้นุญาตหรอืใหส้มัปทานหรอืใหด้ าเนินการดงักล่าวได ้ส าหรบักรณีของคู่สญัญาใหม้ี
สทิธดิงักล่าวได้เท่าระยะเวลาที่เหลอือยู่ตามสญัญา เว้นแต่คู่สญัญาจะยนิยอมสละสทิธิ
ดงักล่าว หรอืคณะรฐัมนตรมีมีติให้สทิธดิงักล่าวสิน้สุดลงโดยชดเชยค่าเสยีหายให้ตาม
ความเป็นธรรม 

อ านาจ สทิธ ิหรอืประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้สิน้สุดลงเมื่อบรษิัทนัน้สิน้สภาพ
การเป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มอี านาจวางหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขในการใชอ้ านาจต่าง ๆ ของบรษิทัทีเ่กดิจากการเปลีย่นทุนรฐัวสิาหกจิเป็นหุน้
ของบรษิัทได้เท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
รวมทัง้วางหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อให้การด าเนินการของบรษิัทมคีุณภาพและอตัรา
ค่าบรกิารหรอืราคาทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทัง้ผูป้ระกอบธุรกจิและผูบ้รโิภค 

ใหร้ฐัมนตรผีูก้ ากบัดูแลตามมาตรา ๑๓ (๓) มอี านาจหน้าทีเ่ป็นผูร้กัษาการตาม
กฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจหน้าทีก่ ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนทุนรฐัวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให้ถือว่า
กฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจินัน้เป็นอนัยกเลกิตามเงื่อนเวลาที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา
ทีต่ราขึน้เพื่อการนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัใดมอี านาจ ไดร้บัยกเวน้ มสีทิธพิเิศษ หรอืไดร้บัความคุม้ครอง
ตามมาตรา ๒๖ ใหถ้อืว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิทีถู่กยกเลกิคงใชบ้งัคบั
ต่อไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๒๖ 

 

มาตรา ๒๙  เมื่อไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ 
ใหร้ฐับาลรายงานสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาเพื่อทราบโดยมชิกัชา้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๕๙ 

มาตรา ๓๐  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ หรอืมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๒๐ ประกอบกบั
มาตรา ๑๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๓๑  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร 
ให้มีกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของ
รฐัวสิาหกจิจากรูปแบบเดิมที่เป็นรฐัวสิาหกจิประเภทองค์การของรฐัตามที่มีกฎหมาย
จดัตัง้ขึ้นให้เป็นรูปแบบบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด แต่ยังคงมีสถานะเป็น
รฐัวสิาหกจิประเภทหนึ่งโดยมกีารเปลีย่นทุนจากรฐัวสิาหกจิเดมิเป็นทุนของบรษิัทที่รฐั 
ถือหุ้นทัง้หมด และยังคงให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดิมรวมทัง้ให้พนักงานมีฐานะเป็น
เช่นเดยีวกบัที่เคยเป็นพนักงานรฐัวสิาหกจิเดมิ  ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความคล่องตวัในการ
ด าเนินกจิการและเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะแปรรูปรฐัวสิาหกจิให้เป็นองค์กรธุรกจิอย่าง
เต็มรูปแบบให้กระท าได้โดยสะดวก เมื่อได้มีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแปรรูปรฐัวิสาหกิจเรยีบร้อยแล้ว โดยการกระจายหุ้นที่รฐัถือไว้ให้แก่ภาคเอกชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่ร ัฐวิสาหกิจเดิม
ด าเนินการอยู่ไดต่้อไปในอนาคต  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖๒  ในพระราชบัญญัติทุนรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า 
“อธบิดกีรมทะเบยีนการคา้” เป็น “อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ่งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่ องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการ
ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการทีป่รากฏในพระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีา
ดงักล่าว  จงึสมควรแกไ้ขบทบญัญตัิของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับการโอนส่วนราชการ 
                                                 

๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๑ 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย  
โอนอ านาจหน้าทีว่่าตามกฎหมายใดไดม้กีารโอนภารกจิของสว่นราชการหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของ 
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ใหต้รงตามภารกจิทีม่กีารตดัโอนจากสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่ รวมทัง้
ตดัส่วนราชการเดมิที่มกีารยุบเลกิแลว้ ซึ่งเป็นการแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบญัญตัิและ
พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ 

ว่าดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรวางระเบยีบคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ ว่าดว้ย
การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน เพื่อก าหนดแนวทางการรบัฟังความคดิเหน็เมื่อมี
การเปลี่ยนทุนของรฐัวสิาหกจิเป็นหุ้น และเปลี่ยนรูปแบบรฐัวสิาหกจิประเภทองค์การ 
ของรฐับาลไปเป็นรปูแบบบรษิทั 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๕) และมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบญัญตัทิุน
รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบียบนี้เร ียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวิสาหกิจ 
ว่าดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

ขอ้ ๒๑๑  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย

ทุนรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ 

“คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการการ
เตรยีมการจดัตัง้บรษิทัตามกฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจดัท าการรบัฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทีแ่ต่งตัง้ตามระเบยีบนี้ 

“บรษิทั” หมายความว่า บรษิทัทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ 
“ผูแ้สดงความคดิเหน็” หมายความว่า ประชาชนผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วม

แสดงความคดิเหน็ 
“ผูใ้หข้อ้เทจ็จรงิ” หมายความว่า ผูแ้ทนของกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนของกระทรวง

ทีก่ ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ และผูแ้ทนของรฐัวสิาหกจิ 

                                                 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพเิศษ ๘๘ ง/หน้า ๘๖/๓๑ สงิหาคม ๒๕๔๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๓ 

หมวดที ่๑ 
คณะกรรมการ 

   
 

ขอ้ ๔  เมื่อคณะรฐัมนตรอีนุมตัหิลกัการแปลงทุนเป็นหุน้แลว้ ใหค้ณะกรรมการ
เตรยีมการจดัตัง้บรษิัท มอี านาจแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการจ านวนไม่เกนิ ๕ คน 
จากผูท้ีม่คีวามเป็นกลาง และไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในกจิการของรฐัวสิาหกจิ โดยมคีวามรู้
ความเขา้ใจในเรื่องที่จะรบัฟังความคดิเหน็เป็นอย่างด ีตลอดจนมคีวามน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรบั โดยให้คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บรษิัทแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ประธาน 

 

ขอ้ ๕  คณะกรรมการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๒) ไดร้บัหรอืเคยไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็น

โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
(๓) เป็นขา้ราชการการเมอืง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง กรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที่
ของพรรคการเมอืง 

(๔) เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจในการจดัการหรอืมสี่วนได้เสยีใน
นิตบิุคคลซึง่เป็นผูร้บัสมัปทาน ผู้ร่วมทุน หรอืมปีระโยชน์ไดเ้สยีเกีย่วขอ้งกบักจิการของ
รฐัวสิาหกจิทีจ่ะเปลีย่นทุนเป็นหุน้ 

 

ขอ้ ๖  ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(๑) กจิการ สทิธ ิหนี้ ความรบัผดิ และสนิทรพัย์ของรฐัวสิาหกจิ ส่วนที่จะโอน

ใหแ้ก่บรษิทัทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ และสว่นทีจ่ะใหต้กเป็นของกระทรวงการคลงั 
(๒) พนกังานของรฐัวสิาหกจิทีจ่ะโอนไปเป็นลกูจา้งของบรษิทั 
(๓) ร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อก าหนดอ านาจหรอืสทิธขิองรฐัวสิาหกจิที่แปลง

ทุนเป็นหุน้ ตามมาตรา ๒๖ ของกฎหมายว่าดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ 
(๔) ร่างพระราชกฤษฎกีาเพื่อก าหนดเงื่อนเวลาการยุบเลกิรฐัวสิาหกิจในกรณีมี

การโอนกจิการของรฐัวสิาหกจิไปทัง้หมด 
(๕) เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตัง้บริษัท ตามที่คณะกรรมการ

เตรยีมการจดัตัง้บรษิทัมอบหมาย 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๔ 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ 
เสรจ็สิ้นภายใน ๔๕ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ กรณีที่มีความจ าเป็น ให้คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตัง้บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมการ 
รอ้งขอ  ทัง้นี้ จะขยายเวลาไดอ้กีไม่เกนิ ๑๕ วนั 

 

ขอ้ ๘  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และออกค าสัง่ใด ๆ 
เพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม และให้มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานตามที่
เหน็สมควร เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเรว็ 

 

หมวดที ่๒ 
วธิกีารและกระบวนการ 

   
 

ขอ้ ๙  ในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัท าประกาศโดยสรุปในเรื่องที่จะมกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
ตามขอ้ ๕ ทางวทิยุกระจายเสยีงหรอืวทิยุโทรทศัน์  และประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั
ฉบับภาษาไทยที่มีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วนั รวมถึง
ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการลงทะเบยีน และจดัให้มีการลงทะเบยีนไปในคราว
เดยีวกนั รวมทัง้สิน้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วนั แต่ไม่เกนิ ๑๕ วนั 

(๒) ก าหนดจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นตามที่เห็นสมควร และจัดเอกสาร
เกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

(๓) ก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะแสดงความคดิเหน็โดยค านึงถงึความเป็นอสิระ
ของผูแ้สดงความคดิเหน็ และใหค้วามส าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงเป็นอนัดบัแรกก่อน 

(๔) ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธเิขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็ พร้อมทัง้แจกเอกสาร
เกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะมกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

(๕) ก าหนดวนั เวลา และสถานที ่และระยะเวลาในการรบัฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชน 

 

ขอ้ ๑๐  ให้คณะกรรมการแจ้งต่อกระทรวงการคลงั กระทรวงเจ้าสงักดัของ
รฐัวิสาหกิจและรฐัวิสาหกิจ เพื่อจดัให้มีผู้ให้ข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะมีการรบัฟังความ
คดิเหน็ของประชาชน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๕ 

ขอ้ ๑๑  ให้คณะกรรมการด าเนินการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการ
อภปิรายตามประเดน็ทีค่ณะกรรมการก าหนด และเมื่อการรบัฟังความคดิเหน็ในหวัขอ้ใดเสรจ็
สิน้แลว้ใหส้รุปผลและความเหน็ของผูแ้สดงความคดิเหน็ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเตรยีมการ
จดัตัง้บรษิทั ซึง่อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) รายชื่อกรรมการ ผูแ้สดงความคดิเหน็ ผูใ้หข้อ้เทจ็จรงิ 
(๒) ขอ้เทจ็จรงิโดยสรุปเกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และการประชุม 

(๓) ขอ้โตเ้ถยีงของทุกฝ่ายและประเดน็ทีก่ าหนดใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ 
(๔) ขอ้สรุปหรอืผลทีไ่ดจ้ากการรบัฟังความคดิเหน็พรอ้มทัง้เหตุผลของทุกฝ่าย 
 

หมวดที ่๓ 
ค่าใชจ้่าย 

   
 

ขอ้ ๑๓  ใหร้ฐัวสิาหกจิทีจ่ะเปลีย่นทุนเป็นหุน้รบัผดิชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน โดยรวมถึงค่าใชจ้่ายในการจา้งคณะท างาน 
การประชาสมัพนัธ ์การเตรยีมเอกสาร และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามระเบยีบของทางราชการ 

 

หมวดที ่๔ 
การน าเสนอความคดิเหน็ของประชาชน 

   
 

ขอ้ ๑๔  ให้คณะกรรมการน าผลทีไ่ดจ้ากการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
เสนอต่อคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางหรอืขอ้มูลประกอบการ
พจิารณาในสว่นทีเ่กีย่วกบับรษิทัทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ 

 

ข้อ ๑๕  เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้บริษัทพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการแลว้ใหป้ระกาศผลทีไ่ดจ้ากการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนโดยเปิดเผย 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๖ 

หมวดที ่๕ 
อื่น ๆ 

   
 

ขอ้ ๑๖  ถ้ามขีอ้ขดัแย้งหรอืปัญหาในการด าเนินการตามระเบยีบนี้ หรอืที่มไิด้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวิสาหกิจเป็นผู้วินิจฉัยในข้อ
ขดัแยง้หรอืปัญหานัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ศุภชยั  พานิชภกัดิ ์
รองนายกรฐัมนตร ี

ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรฐัวสิาหกจิ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

เป็นปีที ่๒๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายจดัตัง้ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่ง
รฐับาล พ.ศ. ๒๕๑๗” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓๒  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาล 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

“พนกังาน” หมายความว่า พนกังานของส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาต ิ

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้” 
 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที ่๑๕๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๐ กนัยายน ๒๕๑๗ 
๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๘ 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้และวตัถุประสงค ์

   
 

มาตรา ๕  ใหจ้ดัตัง้ส านักงานสลากกนิแบ่งขึน้เรยีกว่า “ส านักงานสลากกนิแบ่ง
รฐับาล” มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ออกสลากกนิแบ่งรฐับาล 

(๒) จดัการโรงพมิพ์อนัเป็นอุปกรณ์ในการพมิพส์ลากกนิแบ่งรฐับาล หรอืพมิพ์
สิง่พมิพอ์ื่นทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 

(๓)๓ กระท าการอื่นใดทีเ่กีย่วเน่ืองหรอืทีเ่ป็นประโยชน์แก่การด าเนินกจิการของ
ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

 

มาตรา ๖  ใหส้ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลเป็นนิตบิุคคล 

 

มาตรา ๗ ๔  ให้ส านั กงานสลากกินแบ่ งรัฐบ าลตั ้งส านั กงาน ให ญ่ ใน
กรุงเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๘  ให้โอนกจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ พนักงาน และลูกจา้งของส านักงาน
สลากกนิแบ่งรฐับาล กระทรวงการคลงั ไปเป็นของส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

                                                 
๓ การให้สิทธิลงโฆษณาสินค้าบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยได้ร ับเงินตอบแทน  

เป็นการกระท าที่เป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ดังนั ้น  
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงสามารถให้สิทธิลงโฆษณาสินค้าบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาลได ้  
แต่จะต้องไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบหรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ดว้ย 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๙๒/๒๕๕๐) 

ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลไม่อาจซื้อคนืสลากทีเ่หลอื หรอืตัง้กองทุนเพื่อซื้อคนืสลากจาก
การจ าหน่ายของตวัแทนจ าหน่ายสลากได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๖๘/๒๕๕๐) 

การทีส่ านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลจดัพมิพ์ จ าหน่าย ออกรางวลั และจ่ายรางวลัสลากบ ารุง
การกุศล มลีกัษณะเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการของส านักงานฯ การออก
สลากบ ารุงการกุศลจงึเป็นกจิการของส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๕๗๐/๒๕๔๒) 

๔ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๖๙ 

ส าหรบัทรพัย์สินที่โอนตามวรรคหนึ่ง ที่เป็นเงินให้ส านักงานสลากกินแบ่ง
รฐับาลกนัไวส้ าหรบัใชจ้่ายเท่าทีม่พีนัธกรณี สว่นทีเ่หลอืใหน้ าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๙๕  ใหส้ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลมอี านาจกระท าการต่าง ๆ ภายใน
ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง การจดัซื้อ จดัหา 
จ าหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสทิธิ ์ครอบครอง และการด าเนิน
กจิการเกีย่วกบัทรพัยส์นิและการเรยีกรอ้งสทิธอิื่น ๆ ดว้ย 

 

หมวด ๒ 

การก ากบั การควบคมุ และการบรหิาร 

   
 

มาตรา ๑๐  ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจหน้าทีก่ ากบัโดยทัว่ไปเกีย่วกบัส านกังานสลาก
กนิแบ่งรฐับาล และเพื่อประโยชน์  ในการนี้ จะสัง่ใหส้ านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิ แสดงความคิดเห็น ท ารายงานยื่น สัง่ให้กระท าหรอืยบัยัง้การกระท าใด  ๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล หรอืมติคณะรฐัมนตร ีตลอดจนมีอ านาจที่จะสัง่
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกจิการ 

 

มาตรา ๑๑๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรฐับาล” ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงยุตธิรรม ผูแ้ทนส านักงบประมาณ ผูแ้ทนส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ และผู้แทนสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
เป็นกรรมการ 

                                                 
๕ พระราชบญัญัติส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลฯ ไม่ได้ให้อ านาจในการร่วมลงทุนหรือ  

การถอืหุน้ไว ้ ดงันัน้ ส านักงานสลากฯ จงึไมม่อี านาจเขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทั จ. รวมทัง้ไม่อาจร่วมลงทุน
กบัหรอืเขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดัหรอืนิตบิุคคลอื่นได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่
๒๖๓/๒๕๔๒) 

๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๐ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนสามคนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูม้คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย การตลาด หรอื
สงัคม ดา้นละไม่เกนิหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๑/๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี โดยอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่ง
ตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๑ (๓) พน้จากต าแหน่งตามวาระ
แต่ยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ปฏบิตัิ
หน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่  แต่ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัหิน้าที่
ต่อไปไดไ้ม่เกนิเกา้สบิวนั 

 

มาตรา ๑๑/๒๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ใหก้รรมการทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ และในการนี้ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ย
กรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ  
ให้ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายในเกา้สบิวนันับแต่วนัที่ต าแหน่งว่างลง 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวนั จะไม่แต่งตัง้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รบัแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มวีาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีต่นไดร้บัแต่งตัง้แทน 

 

มาตรา ๑๑/๓๙  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานใน  
ทีป่ระชุม 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘ มาตรา ๑๑/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙ มาตรา ๑๑/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๑ 

ในการวนิิจฉัยชีข้าดใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีม่กีารพจิารณาจะเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องดงักล่าวมไิด ้

 

มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ และวาง
นโยบายของส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ 
เช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) การออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
(๒) การออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประชุม 

(๓) การออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัแบ่งสว่นงานและวธิปีฏบิตังิาน 

(๔) การก าหนดต าแหน่งอตัราเงนิเดอืน การให้สวสัดกิาร และการสงเคราะห์
พนกังานและลกูจา้ง 

(๕) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อน
เงนิเดอืน การออกจากต าแหน่ง วนิัย และการลงโทษพนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนการ
ใหส้ทิธแิก่พนกังานและลกูจา้งอุทธรณ์การลงโทษไดด้ว้ย 

(๖) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินประเภทค่าพาหนะ  
ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงนิประเภทอื่น ๆ 

(๗)๑๐ การก าหนดราคา วิธีการจ าหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจ าหน่าย 
สลากกนิแบ่งรฐับาล 

(๗/๑)๑๑ การออกประกาศก าหนดประเภทและรูปแบบสลากกนิแบ่งรฐับาลโดยความ
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี ทัง้นี้ ต้องจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผู้มสี่วนได้เสยีและ

                                                 
๑๐ บทบญัญตัิตามมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญตัสิ านักงานสลากกนิแบ่ง

รฐับาลฯ มใิช่บทบญัญตัทิีใ่หอ้ านาจพเิศษแก่ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลในอนัทีจ่ะยกเวน้ให้การแต่งตัง้
ตวัแทนจ าหน่ายสลากมติ้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการ 
ในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๗๐/๒๕๔๒) 

๑๑ มาตรา ๑๓ (๗/๑) เพิม่โดยเพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๒ 

ศกึษาผลกระทบทางสงัคม เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาก่อนออกประกาศ รวมทัง้ต้องให้
ผูด้อ้ยโอกาสและคนพกิารเขา้ถงึการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลดว้ย 

(๗/๒)๑๒ การก าหนดอตัราเงนิที่จดัสรรเป็นรายไดแ้ผ่นดนิตามมาตรา ๒๒ (๒) 
และค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานตามมาตรา ๒๒ (๓) 

(๘) การออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการซือ้และการจา้ง 

(๙) การพจิารณาและอนุมตังิบประมาณประจ าปี 

(๑๐) การออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจ่ายเงนิบ าเหน็จ การจ่ายเงนิสวสัดกิารและ
การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุน
บ าเหน็จพนกังานและลกูจา้ง กองทุนสวสัดกิาร และกองทุนสงเคราะห ์

 

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ผู้อ านวยการและก าหนดอตัราเงนิเดือน
ของผูอ้ านวยการดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๕  หา้มมใิหผู้ม้ลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้เป็นผูอ้ านวยการ 

(๑) เป็นผูม้สี่วนได้เสยีในธุรกจิทีก่ระท ากบัส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(๒) เป็นขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บรหิารส่วนกลาง ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค หรอืราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ พนักงาน
หรอืลกูจา้งของรฐัวสิาหกจิอื่น 

(๓) เป็นผู้มีต าแหน่งทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกสภาซึ่ งมีหน้าที่ในทาง 
นิตบิญัญตัหิรอืทางบรหิารทอ้งถิน่ 

(๔) เป็นผูไ้ม่อาจท างานเตม็เวลาใหแ้ก่ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖) เป็นผูเ้คยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

(๗) เป็นผูม้อีายุเกนิกว่าหกสบิปี 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๓ (๗/๒) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๓ 

มาตรา ๑๖  ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ หรอื 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๗  ผู้อ านวยการมีหน้าที่บรหิารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
นโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล และมอี านาจบงัคบั
บญัชาพนกังานและลกูจา้ง 

 

มาตรา ๑๘  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 

(๑)๑๓ บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อนเงนิเดอืนพนักงานและลูกจ้าง หรอืลงโทษพนักงาน
และลูกจ้างทางวนิัย ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง แต่ถ้าพนักงาน
และลกูจา้งทีว่่านัน้ มตี าแหน่งตัง้แต่ชัน้หวัหน้าส านักหรอืเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่อเป็นอย่างอื่น
ขึน้ไป ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

(๒) ก าหนดระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานของพนกังานและลกูจา้ง  ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดั
หรอืแยง้กบัระเบยีบและขอ้บงัคบัของส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

 

มาตรา ๑๙  ในส่วนกจิการทีเ่กี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการมอี านาจ
กระท าแทนส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล แต่ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
กระท าแทนตนเฉพาะในกจิการใดกไ็ด ้

การมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าแทนตามวรรคหนึ่ง ถ้าบุคคลนัน้มิใช่
พนกังาน ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๐๑๔  เมื่อผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่ง
ผู้อ านวยการว่างลงและยงัมิได้แต่งตัง้ผู้อ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้พนักงาน  
คนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทนผู้อ านวยการ หรอืรกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ แล้วแต่
กรณี และใหน้ ามาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๘ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

ทีเ่กี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ของผูท้ าการแทน ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนหรอืผูร้กัษาการในต าแหน่งผูบ้รหิารของ
รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๒  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๔ 

ให้ผูท้ าการแทนผูอ้ านวยการหรอืผู้รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการมอี านาจ
หน้าทีอ่ย่างเดยีวกบัผูอ้ านวยการ 

 

มาตรา ๒๑  ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจา้ง อาจไดร้บัโบนัส
ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๓ 

การเงนิ การบญัช ีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๒๒๑๕  เงนิทีส่ านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลไดร้บัจากการจ าหน่ายสลาก
กนิแบ่งรฐับาลในแต่ละงวด ใหจ้ดัสรรดงันี้ 

(๑) รอ้ยละหกสบิเป็นเงนิรางวลั 

(๒) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละยีส่บิสามเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

(๓) ไม่เกนิกว่ารอ้ยละสบิเจด็เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานซึง่รวมทัง้ค่าใชจ้า่ย
ในการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลดว้ย 

 

มาตรา ๒๓  เงนิที่ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลได้รบัไวน้อกจากเงนิที่ได้รบั
ตามมาตรา ๒๒ ใหส้มทบเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารงาน 

 

มาตรา ๒๔  ดอกผลที่เกดิจากเงนิตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) ให้น าส่งเป็น
รายไดแ้ผ่นดนิ ส่วนดอกผลทีเ่กดิจากเงนิตามมาตรา ๒๒ (๓) ใหส้มทบเป็นค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารงาน 

 

มาตรา ๒๕  ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด
ดว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๖๑๖  เงนิที่จดัสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงนิรางวลัตามมาตรา ๒๒ (๑) หาก 
การออกรางวลัในงวดใดไม่มผีูม้สีทิธเิรยีกรอ้งเงนิรางวลั จะน าเงนิทีจ่ดัสรรไวไ้ปสมทบเพื่อ
จ่ายเป็นเงนิรางวลัในงวดถดัไปกไ็ดแ้ต่ไม่เกนิหนึ่งงวด โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๕ 

วธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ เงนิทีไ่ด้น าไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงนิรางวลัในงวด
ถดัไป ถา้ไม่มผีูม้สีทิธเิรยีกรอ้งเงนิรางวลัดงักล่าว ใหน้ าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

เงินที่จ ัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิ
เรยีกรอ้งเงนิรางวลัและไม่ได้น าไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงนิรางวลัในงวดถดัไปตามวรรค
หนึ่ง ใหน้ าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

เงนิทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อจ่ายเป็นเงนิรางวลัตามมาตรา ๒๒ (๑) ทีม่ผีูม้สีทิธเิรยีกรอ้ง
เงินรางวัล แต่ผู้นัน้ไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในก าหนดอายุความตามมาตรา ๓๗  
ใหน้ าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๗  ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานตามมาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่ง ๆ หากมีเหลือ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลกนัไว้เป็นเงิน
ส ารองไดไ้ม่เกนิรอ้ยละหา้สบิ สว่นทีเ่หลอื ใหน้ าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

เมื่อใดรัฐมนตรีเห็นว่าเงินที่กันไว้เป็นเงินส ารองตามวรรคหนึ่งมีจ านวนสูง  
เกนิสมควรหรอืเกนิความจ าเป็น รฐัมนตรโีดยล าพงัหรอืโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
มอี านาจสัง่ให้ลดจ านวนเงนิส ารองนัน้ลงให้คงเหลอืเท่าที่รฐัมนตรเีห็นสมควร ในกรณี 
ดงัว่านี้ให้ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลน าส่งเงนิที่สูงไปกว่าจ านวนที่รฐัมนตรกี าหนด
เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๘๑๗  ใหส้ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคาร
ทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิ 

 

มาตรา ๒๙  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดท างบประมาณประจ าปี  
โดยจ าแนกเงนิทีจ่ะไดร้บัในปีหนึ่ง ๆ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิการ 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิการ ใหแ้ยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ งบลงทุนนั ้น
ให้น าเสนอคณะรฐัมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๓๐๑๘  ให้ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลจดัให้มรีะบบบญัชทีี่เหมาะสม
กับกิจการเพื่อจัดท าบัญชีแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตาม  

                                                 
๑๗มาตรา ๒๘  แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๖ 

ความเป็นจรงิ ตามมาตรฐานการบญัช ีและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปตามประเภทของ
เงนินัน้ ๆ และจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี

 

มาตรา ๓๑๑๙  ใหส้ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลท างบการเงนิประจ าปี สง่ผูส้อบ
บญัชภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

 

มาตรา ๓๒๒๐  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ท าการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบส าหรบัเงนิทุกประเภทของส านักงานสลากกนิ
แบ่งรฐับาล 

 

มาตรา ๓๓๒๑  ผูส้อบบญัชมีอี านาจหน้าทีต่รวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสาร
หลักฐานของส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามประธาน
กรรมการ กรรมการ พนกังานและลกูจา้งของส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

 

มาตรา ๓๔๒๒  ผูส้อบบญัชตี้องท ารายงานการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งรอ้ยหกสบิหา้วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรฐัมนตร  ี

 

มาตรา ๓๕๒๓  การจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล
จะจ าหน่ายเองหรอืแต่งตัง้บุคคลอื่นจะเป็นคนเดียวหรอืหลายคนเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ทัง้หมด หรอืบางสว่นกไ็ด ้

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิช่วยราชการจากตวัแทนจ าหน่าย ใหส้ านกังานสลากกนิแบ่ง
รฐับาลน าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๑ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ บทบญัญตัิตามมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญตัสิ านักงานสลากกนิแบ่ง

รฐับาลฯ มใิช่บทบญัญตัทิีใ่หอ้ านาจพเิศษแก่ส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลในอนัทีจ่ะยกเวน้ให้การแต่งตัง้
ตวัแทนจ าหน่ายสลากมติ้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการใน
กจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๗๐/๒๕๔๒) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๗ 

หมวด ๔ 

หนี้ และอายุความ 

   
 

มาตรา ๓๖  ให้ถอืว่าการออกสลากกนิแบ่งรฐับาลของส านักงานสลากกนิแบ่ง
รฐับาลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการออกสลากกินแบ่งโดยได้รับอ านาจจากรฐับาล 
อนัเป็นผลใหห้นี้ทีเ่กดิจากการออกสลากกนิแบ่งดงักล่าวเป็นหนี้ทีอ่าจเรยีกรอ้งใหช้ าระได้
ตามกฎหมาย และใหถ้อืว่าการออกสลากกนิแบ่งดงักล่าวนัน้เป็นการออกสลากกนิแบ่งที่
ไดร้บัใบอนุญาตและประทบัตราจากพนกังานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยการพนนัแลว้ 
และไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมและค่าภาษใีด ๆ ตามกฎหมายนัน้ 

 

มาตรา ๓๗  สทิธเิรยีกรอ้งใหช้ าระหนี้อนัเกดิจากการออกสลากกนิแบ่งรฐับาล
ตามพระราชบญัญตันิี้ ใหม้กี าหนดอายุความสองปี 

 

หมวด ๕ 

การสงเคราะหพ์นกังานและลกูจา้ง 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหส้ านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลจดัใหม้กีองทุนบ าเหน็จพนักงาน
และลูกจ้าง กองทุนสวสัดิการ หรอืกองทุนสงเคราะห์อื่นเพื่อให้สวสัดิการแก่พนักงาน  
และลูกจ้าง ในการพ้นจากต าแหน่ง ประสบอุบตัิเหตุ เจ็บป่วย หรอืกรณีอื่นอนัควรแก่  
การสงเคราะห ์

การจดัใหม้กีองทุนบ าเหน็จพนักงานและลกูจา้ง กองทุนสวสัดกิาร หรอืกองทุน
สงเคราะห์อื่นตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ าเหน็จพนักงานและลูกจ้าง  
การออกเงนิสมทบ การจ าแนกประเภทของผูไ้ดร้บัการสงเคราะห ์การจ่ายเงนิสวสัดกิาร 
และการจ่ายเงนิสงเคราะห ์ตลอดจนการจดัการเกีย่วกบักองทุน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
ทีค่ณะกรรมการก าหนดดว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๘ 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๙๒๔  ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และยงัไม่ได้ออกรางวลั ในราคาเกินกว่าที่ก าหนดในสลากกินแบ่ง
รฐับาล ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๓๙/๑๒๕  ผู้ใดขายสลากกนิแบ่งรฐับาลในสถานศกึษา ต้องระวางโทษ
ปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๓๙/๒๒๖  ผู้ใดขายสลากกนิแบ่งรฐับาลแก่บุคคลซึง่มอีายุต ่ากว่ายีส่บิปี
บรบิรูณ์ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๐  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสัง่ของส านักงานสลากกินแบ่ง
รฐับาล กระทรวงการคลงั ให้คงใช้บังคับกบัพนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลาก  
กนิแบ่งรฐับาลไดเ้ท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่าจะไดม้ขีอ้บงัคบั 
ระเบยีบ และค าสัง่ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สญัญา  ธรรมศกัดิ ์ 
นายกรฐัมนตร ี

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๖ มาตรา ๓๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๗๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ารออกสลากกนิ
แบ่งรฐับาลเป็นกจิการทีป่ฏบิตัเิกีย่วขอ้งกบัประชาชนโดยตรง และเป็นกจิการทีม่รีายได้
รายจ่ายมากทั ้งปริมาณและรายการ สมควรมีกฎหมายก าหนดให้ส านักง าน 
สลากกนิแบ่งรฐับาลซึง่มหีน้าที่  ในการนี้ เป็นนิตบิุคคล และก าหนดรายไดแ้ละรายจ่าย
ใหเ้ป็นไปโดยรดักุมเป็นกจิจะลกัษณะและเหมาะสม  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๘เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่
เกดิจากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล๒๗ 

 

ขอ้ ๑๒  ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารทีผู่บ้ญัชาการทหารบกหรอืแม่ทพัภาคมอบหมาย 
มอี านาจหน้าที่ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นความผดิตามกฎหมายว่า
ดว้ยส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล  ทัง้นี้ ไม่กระทบต่อหน้าทีข่องพนกังานฝ่ายปกครองหรอื
ต ารวจทีม่อียู่ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจตามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา 

ในระหว่างการปฏบิตัิการตามวรรคหนึ่ง หากพบว่ามกีารกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาตวัแทนจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลหรอืสญัญาด าเนินการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาล ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารรายงานให้ผู้อ านวยการทราบเพื่อ
พิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงการส่งเรื่องไปยงัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตรวจสอบตามประมวลรษัฎากร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

ขอ้ ๑๓  เมื่อคณะรกัษาความสงบแห่งชาตสิิน้สดุลงตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ
แลว้ ให้ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาลตามกฎหมายว่าด้วยส านักงาน
สลากกนิแบ่งรฐับาล และเมื่อไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ าสัง่นี้เป็นอนัยกเลกิ 

 

ขอ้ ๑๔  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

                                                 
๒๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๐ 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัอ านาจหน้าทีข่องผู้ท า
การแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้ร ักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒๒๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบัน
กฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิหลายฉบบัไดก้ าหดใหผู้บ้รหิารของรฐัวสิากิจเป็นกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิโดยต าแหน่ง และก าหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบั
ผูท้ าการแทน ผูป้ฏบิตัริาชการแทน ผูร้กัษาการแทน หรอืผูร้กัษาการในต าแหน่งผูบ้รหิาร
ของรฐัวิสากิจ ในการณีที่ต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนัน้ว่างลง หรือในกรณีที่
ผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจินัน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้โดยจ ากดัอ านาจหน้าทีข่องบุคคลทีท่ า
หน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว มิให้มีอ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ  
ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาต่อองคป์ระกอบและการปฏบิตัหิน้าของคณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรแก้ไขกฎหมายจัดตัง้รัฐวิสาหกิจให้ผู้ท าการแทน  
ผูป้ฏบิตัิหน้าที่แทน หรอืผู้รกัษาการในต าแหน่งผู้บรหิารของรฐัวสิาหกจิมอี านาจหน้าที่
เช่นเดยีวกบัผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิรวมถึงอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารในฐานะกรรมการ
ของรฐัวสิาหกจิในคณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิ เพื่อให้คณะกรรมการของรฐัวสิาหกิจ
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัสิ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๒๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาลตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่าย 
สลากกนิแบ่งรฐับาล ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘ ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในวนัที่
ค าสัง่ดงักล่าวถูกยกเลกิ คงปฏบิตัหิน้าที่คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาลต่อไปจนกว่า

                                                 
๒๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้า ๒๙/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๖๗ ก/หน้า ๙๖/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๑ 

จะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรฐับาลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญัติ
ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

ให้ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาลตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตันิี้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
สิน้สดุลงตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

 

มาตรา ๑๖  ใหส้ านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลน าเงนิกองทุนสลากกนิแบ่งรฐับาล
เพื่อพัฒนาสังคมตามค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๑/๒๕๕๘  
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ยังคงเหลืออยู่และไม่มีภาระผูกพันในวนัที่ค าสัง่
ดงักล่าวถูกยกเลกิส่งเป็นรายได้แผ่นดนิให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ค าสัง่
ดงักล่าวถูกยกเลกิ 

 

มาตรา ๑๗  ในระหว่างทีย่งัมไิดม้กีารออกประกาศก าหนดประเภทและรูปแบบ
สลากกนิแบ่งรฐับาลตามมาตรา ๑๓ (๗/๑) แห่งพระราชบญัญัตสิ านักงานสลากกนิแบ่ง
รฐับาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัินี้ ให้ส านักงานสลากกนิแบ่ง
รฐับาลมอี านาจออกสลากกนิแบ่งรฐับาลตามประเภทและรูปแบบที่ด าเนินการอยู่ในวนั
ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัต่อไปได ้

 

มาตรา ๑๘  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
ปรบัปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การด ารงต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาล อ านาจหน้าทีข่องผูอ้ านวยการส านกังานสลากกนิแบ่ง
รฐับาล การบญัชขีองส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล และการแก้ไข การจดัสรรเงนิจาก
การจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เติมบทก าหนดโทษส าหรบัความผดิ 
ในกรณีการเสนอขายหรอืขายสลากกนิแบ่งรฐับาลในราคาเกนิกว่าทีก่ าหนดในสลากกนิ
แบ่งรัฐบาล และก าหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
สถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรฐับาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต ่ากว่ายี่สบิปีบริบูรณ์ 
เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๒ 

พระราชบญัญตั ิ
การยาสบูแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักาลปัจจุบนั 
   

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการยาสบูแห่งประเทศไทย 
 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญ ัต ินี ้เร ียกว่า “พระราชบญัญ ัต ิการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ยาสบู” หมายความว่า ยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยภาษสีรรพสามติ 
“ใบยา” หมายความว่า ใบยาตามกฎหมายว่าดว้ยภาษสีรรพสามติ 
“กจิการใบยา” หมายความว่า การเพาะปลูกต้นยาสบู การบ่มใบยา การอบใบ

ยา การหัน่ใบยาหรอืการด าเนินการอื่นใดเกีย่วกบัใบยาเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิ 
“ผลิตภณัฑ์จากพืชอื่น” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นที่ใช้ในการผลิต

หรอืทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการผลติยาสบูตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย 
“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการการยาสบูแห่งประเทศไทย 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๓๓ ก/หน้า ๒๗/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๓ 

“พนกังาน” หมายความว่า พนกังานของการยาสบูแห่งประเทศไทย 
“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของการยาสบูแห่งประเทศไทย 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 
การจดัตัง้ ทุน และทุนส ารอง 

   
 

มาตรา ๕  ให้จดัตัง้การยาสูบขึน้ เรยีกว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย” เรยีก
โดยย่อว่า “ยสท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “Tobacco Authority of Thailand” 
เรยีกโดยย่อว่า “TOAT” และใหม้ตีราเครื่องหมายของ “ยสท.” 

รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  ให้ ยสท. เป็นนิติบุคคล มีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอื
จงัหวดัอื่นและจะตัง้ส านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตัง้ส านักงานภายนอกราชอาณาจกัรต้องได้รบัอนุมตัิจาก
คณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๗  ให้ ยสท. มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการ
ผกูขาดของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยภาษสีรรพสามติ และการกระท ากจิการอื่น ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ประกอบอุตสาหกรรมและด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัยาสูบ ใบยา หรอืผลติภณัฑ์
จากพชือื่นทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

(๒) รบัจา้งผลติยาสบูเพื่อสง่ออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจกัร 
(๓) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมหรอืธุรกจิตาม (๑) 
(๔) สง่เสรมิใหม้กีารศกึษา วจิยั พฒันา และปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ

ผลติยาสบู ใบยาหรอืผลติภณัฑจ์ากพชือื่น 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๔ 

(๕) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของรฐัในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผดิเกีย่วกบัยาสบู ใบยา หรอืผลติภณัฑจ์ากพชือื่น 

(๖) ด าเนินกิจการอื่นอนัเกี่ยวเนื่องกบัการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือการกระท า
กจิการอื่นตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) หรอืเพื่อประโยชน์แก่ ยสท. 

 

มาตรา ๘  ให้ ยสท. มอี านาจกระท ากจิการภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง มทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ หรอืมสีทิธอิื่น 
(๒) กระท านิตกิรรมใด ๆ 
(๓) ช่วยเหลอื แนะน า ใหค้ าปรกึษา ฝึกอบรม ใหค้วามรูห้รอืความร่วมมอืทาง

วชิาการเกีย่วกบัยาสบู ใบยา หรอืผลติภณัฑจ์ากพชือื่น 
(๔) กูห้รอืยมืเงนิ 
(๕) ให้กู้หรอืให้ยมืเงนิโดยมหีลกัประกนัด้วยบุคคลหรอืทรพัย์สนิเพื่อส่งเสรมิ

กจิการใบยาอุตสาหกรรมยาสบู หรอืผลติภณัฑจ์ากพชือื่น 
(๖) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อใชใ้นการลงทุน 
(๗) จดัตัง้บรษิัทจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัเพื่อประกอบธุรกจิเกีย่วกบัหรอื

เกี่ยวเนื่องกับกิจการของ ยสท.  ทัง้นี้  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จ ัดตัง้  
ในราชอาณาจกัรจะมคีนต่างดา้ว ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว
ถอืหุน้อนัเป็นทุนเกนิกว่ารอ้ยละสีส่บิเกา้ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทันัน้ไม่ได้ 

(๘) จัดตัง้นิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรหรือรายได้ 
มาแบ่งปันกนั 

(๙) เขา้ร่วมกจิการกบัหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรอืของรฐัทัง้ในและ
นอกราชอาณาจกัร หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล หรอืถือหุ้นใน
บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แก่กจิการอนัอยู่ในวตัถุประสงค์
ของ ยสท. 

(๑๐) ปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา จดัการ ใช้ และจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ของ ยสท. 

(๑๑) กระท าการอย่างอื่นบรรดาทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองในการจดัการใหส้ าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์อง ยสท. 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๕ 

มาตรา ๙  ทุนของ ยสท. ประกอบดว้ย 
(๑) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 
(๒) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหเ้ป็นทุน 
(๓) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นทีร่บัโอนจากทางราชการหรอืองคก์ารของรฐับาล 
 

มาตรา ๑๐  ยสท. อาจมรีายไดด้งัต่อไปนี้ 
(๑) รายไดจ้ากการประกอบอุตสาหกรรมและการด าเนินธุรกจิตามวตัถุประสงค์

ของ ยสท. 
(๒) รายได้จากการลงทุนหรอืเข้าร่วมกิจการกบับุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจ

เกีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบักจิการของ ยสท. 
(๓) ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดอ้ื่นจากการด าเนินกจิการ 
(๔) ดอกผลของเงนิหรอืทรพัยส์นิของ ยสท. 
 

มาตรา ๑๑  เงนิส ารองของ ยสท. ให้ประกอบด้วยเงนิส ารองธรรมดาซึ่งตัง้ไว้
เผื่อขาดเงนิส ารองเพื่อขยายกจิการ เงนิส ารองเพื่อการไถ่ถอนหนี้ และเงนิส ารองอื่ น ๆ 
ตามความประสงคแ์ต่ละอย่างโดยเฉพาะ  ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

เงนิส ารองจะน าออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๒  ทรพัยส์นิของ ยสท. ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผูว้่าการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการการยาสบูแห่ง
ประเทศไทย” ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอกีไม่เกนิเกา้คน 

ใหผู้ว้่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหผู้ว้่าการแต่งตัง้พนกังานจ านวน
ไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่น 
 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้ต้องมี
ความรูค้วามเชีย่วชาญดา้นเกษตรศาสตร ์อุตสาหกรรม วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์การบรหิาร เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืกฎหมาย 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๖ 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรอืกรรมการขึน้ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการ
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ซึง่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ ประธาน
กรรมการและกรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ

มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้พ้นจาก

ต าแหน่งก่อนวาระใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดทีม่อียู่จนกว่าจะมกีาร
แต่งตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และในกรณีที่ประธาน
กรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหก้รรมการทีเ่หลอืเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชัว่คราว 

ในกรณีที่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการแทนต าแหน่งที่
ว่าง หรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้
ไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่งให้ผู้ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่ว่างหรอืเป็นกรรมการ
เพิม่ขึน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ได้แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มาตรา ๑๗  ใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ านาจวางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึง่กจิการของ ยสท. หน้าทีแ่ละอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตัิการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
อ านาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๗ 

(๒) ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการประกอบกจิการใบยา 
หรอืการด าเนินการเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากพชือื่น 

(๓) ออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารและการด าเนินงาน 
(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุมและการด าเนินกิจการของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ และการมอบให้ผู้อื่น

ปฏบิตังิานแทนผูว้่าการ 
(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคบัว่าด้วยการบรรจุ แต่งตัง้ การประเมินผลงาน  

การเลื่อนเงินเดือนหรือลดเงินเดือน วินัยและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และ  
การอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง ตลอดจนการก าหนดต าแหน่ง 
อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง และเงนิอื่น ๆ ของพนกังานและลกูจา้ง 

(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่ อ
สวสัดกิารของพนกังานลกูจา้ง และครอบครวั 

(๘) ออกระเบยีบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของประธานกรรมการ 
กรรมการ ผูว้่าการและพนกังาน 

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกจิการตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับซึ่งมีข้อความจ ากัดอ านาจผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

มอบหมายในการท านิตกิรรมใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 

มาตรา ๑๘  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รบัประโยชน์
ตอบแทนตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิเป็นผูว้่าการ 

 

มาตรา ๒๐  ผู้ว่าการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้รบั
แต่งตัง้อกีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๘๘ 

มาตรา ๒๑  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๐ ผูว้่าการพน้
จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สญัญาจา้งสิน้สดุลง 
(๔) คณะรฐัมนตรีหรอืคณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรอืมี

ความประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ

มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 

มาตรา ๒๒  ผูว้่าการมหีน้าทีบ่รหิารกจิการของ ยสท. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายของรฐับาลหรอืมติคณะรฐัมนตร ีระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ และนโยบายที่
คณะกรรมการก าหนด และมอี านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้ง 

ผูว้่าการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของ ยสท. 
 

มาตรา ๒๓  ผูว้่าการมอี านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัย 

และกิจการอื่นด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนดแต่ถา้เป็นพนกังานตัง้แต่ต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ายหรอื
เทยีบเท่าขึน้ไปจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานและก าหนดเงื่อนไขในการท างานของ
พนักงานและลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับและนโยบายที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๔  ในกิจการที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของ 
ยสท. และ  เพื่อการนี้ ผู้ว่าการอาจมอบให้บุคคลใดปฏบิตัิงานแทนกไ็ด้ แต่ต้องเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

กจิการทีผู่้ว่าการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัตามมาตรา ๑๗ วรรค
สอง ย่อมไม่ผกูพนั ยสท. เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 
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๑๘๙ 

มาตรา ๒๕  ในกรณีทีผู่ว้่าการไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ว้ยเหตุหนึ่งเหตุใด หรอื
เมื่อต าแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้
พนักงานในระดบัรองผู้ว่าการคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทน แต่ในกรณีทีไ่ม่มรีองผูว้่าการ
หรอืรองผูว้่าการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็น
ผูร้กัษาการแทน 

ใหผู้ร้กัษาการแทนผูว้่าการมหีน้าทีแ่ละอ านาจอย่างเดยีวกบัผูว้่าการ 
 

มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ และพนกังาน อาจไดร้บัโบนสัหรอืเงนิ
รางวลัตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๓ 
การรอ้งทุกขแ์ละการสงเคราะห ์

   
 

มาตรา ๒๗  พนกังานและลกูจา้งมสีทิธริอ้งทุกขไ์ดต้ามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด 

 

มาตรา ๒๘  ให้ ยสท. จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของ
พนักงาน ลูกจา้ง และครอบครวั ในกรณีพน้จากต าแหน่ง ประสบอุบตัเิหตุ เจบ็ป่วย ตาย 
หรอืกรณีอื่นอนัควรแก่การสงเคราะห ์ ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

การจดัใหม้กีองทุนสงเคราะหห์รอืการสงเคราะหอ์ื่นตามวรรคหนึ่ง การก าหนด
หลกัเกณฑ์การออกเงนิสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ การก าหนดประเภทของผู้ซึ่งพึง
ไดร้บัการสงเคราะห ์และหลกัเกณฑ์การสงเคราะห ์ตลอดจนการจดัการเกีย่วกบักองทุน
สงเคราะหใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๔ 
การเงนิ การบญัช ีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๒๙  ให ้ยสท. จดัท างบประมาณประจ าปีโดยจ าแนกเงนิทีจ่ะไดร้บัในปีหนึ่ง 
ๆ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิการ 
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๑๙๐ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ ส าหรบังบ
ลงทุนให้น าเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้
น าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๓๐  รายไดท้ี ่ยสท. ไดร้บัจากการด าเนินกจิการในปีหนึ่ง ๆ ใหต้กเป็น
ของ ยสท. ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกจิการ และเมื่อได้หกัรายจ่ายส าหรบัการ
ด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสื่อมราคา เงนิ
ส ารองตามมาตรา ๑๑ หนี้ เงินกู้ที่ถึงก าหนดช าระกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
สงเคราะหห์รอืการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวสัดกิารของพนักงานและลูกจา้งตามมาตรา ๒๘ 
และเงนิลงทุนตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่าใดให ้ยสท.น าสง่
คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๓๑  ให้  ยสท. เปิ ดบัญชี เงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๓๒  ให ้ยสท. วางและรกัษาไวซ้ึง่ระบบการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปแยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคญั มีการลงรายการรบัและจ่ายเงนิ สนิทรพัย์
และหนี้สนิที่แสดงกจิการที่เป็นอยู่จรงิและตามที่ควรตามประเภทงาน พรอ้มด้วยขอ้ความ
อนัเป็นทีม่าของรายการดงักล่าว และใหม้กีารตรวจสอบบญัชภีายในเป็นประจ า 

 

มาตรา ๓๓  ให้ ยสท. จัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวนันับแต่ 
วนัสิน้ปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๔  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้โดยความเหน็ชอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบ
บญัช ีและท าการตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของ ยสท. ทุกรอบปีบญัช ี

ให้ผูส้อบบญัชจีดัท ารายงานการสอบบญัชแีละการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อเสนอต่อรฐัมนตรภีายในหนึ่งรอ้ยหกสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

 

มาตรา ๓๕  ให้ ยสท. จดัท าและโฆษณารายงานประจ าปีทีล่่วงมาแลว้ โดยแสดง
งบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองแลว้ รวมทัง้รายงานสรุปผลงานของ ยสท. ในปีทีล่่วงมาแลว้ 
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หมวด ๕ 
การก ากบัและควบคมุ 
   

 

มาตรา ๓๖  ให้รฐัมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากบัโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ ยสท.  
เพื่อการนี้ จะสัง่ให ้ยสท. ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ แสดงความคดิเหน็ ท ารายงาน กระท าการหรอื
ยบัยัง้การกระท าใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจน
สัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของ ยสท. ได ้

 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ ยสท. จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยงัคณะรฐัมนตรี ให้ 
ยสท. น าเรื่องเสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี ในการนี้ รฐัมนตรอีาจเสนอ
ความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรดีว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๘  ยสท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะ
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ได ้

(๑) โครงการลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่หนึ่งพนัลา้นบาทขึน้ไป 
(๒) กูย้มืหรอืใหกู้ย้มืเงนิเป็นจ านวนเกนิคราวละหนึ่งรอ้ยลา้นบาท 
(๓) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อใชใ้นการลงทุน 
(๔) จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยท์ีม่รีาคาเกนิสบิลา้นบาท 
(๕) จดัตัง้บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัในหรอืนอกราชอาณาจกัร 
(๖) เขา้ร่วมกจิการกบับุคคลอื่น หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชนจ ากดั 

หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นทีเ่ป็นนิตบิุคคล 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๓๙  ใหก้ระทรวงการคลงัโอนบรรดากจิการ เงนิ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้าที ่
หนี้ และความรบัผิด ของกระทรวงการคลงัในส่วนที่เกี่ยวกบักจิการของโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลังที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของ ยสท.  
ซึง่ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี้ แต่ทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยใ์หโ้อนเฉพาะในส่วนที่
จ าเป็นต่อการด าเนินกจิการของ ยสท. ดงันี้ 
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(๑) ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งซึง่เป็นทีต่ัง้ส านกังาน โรงพยาบาลโรงงานยาสบู หรอื
ใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั ตามรายการที่รฐัมนตรีก าหนดตาม
ขอ้เสนอของกรมธนารกัษ์ร่วมกบัโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั รวมทัง้ส่วนควบและ
อุปกรณ์ ใหโ้อนไปเป็นของ ยสท. ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

(๒) อสังหาริมทรัพย์อื่นตามที่กรมธนารักษ์และ ยสท. ตกลงร่วมกันและ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

มิให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับกับการโอน 
ตามวรรคหนึ่ง 

ในระหว่างที่ยงัมิได้โอนอสงัหารมิทรพัย์ตาม (๒) ให้ ยสท. ใช้ประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยต่์อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าเช่า 

 

มาตรา ๔๐  ให้ประธานกรรมการและกรรมการอ านวยการโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลังตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เติมโดยระเบยีบการบรหิารงานโรงงานยาสูบ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู ่ในวนัก่อนวนัที ่พระราชบญัญตั ินี ้ใช ้บังคับเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญตันิี้ และปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่า
จะมคีณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญตันิี้ ซึง่ต้องไม่เกนิเกา้สบิวนั
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๑  ให้ผู้อ านวยการยาสูบ ตามระเบยีบการบรหิารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นผูว้่าการตาม
พระราชบญัญตันิี้ และปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะครบก าหนดตามสญัญาจา้ง  ทัง้นี้ ให้
ไดร้บัค่าตอบแทนคงที ่ค่าตอบแทนพเิศษ และสทิธปิระโยชน์อื่นตามสญัญาจา้งต่อไป 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของผูว้่าการตามมาตรา ๒๐ ใหน้ับรวมวาระการ
ด ารงต าแหน่งการเป็นผูอ้ านวยการยาสบูดว้ย 

 

มาตรา ๔๒  ใหบ้รรดาพนักงานและลกูจา้งของโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั  เป็น
พนกังานหรอืลกูจา้งของ ยสท. ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน 
ค่าจ้าง สวสัดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเท่าที่เคยได้รบัอยู่เดมิไปพลางก่อน 
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จนกว่าผู้ว่าการจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแต่จะแต่งตัง้ให้ได้รบัเงนิเดือน 
ค่าจ้าง สวสัดกิารและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นต ่ากว่าที่ได้รบัอยู่เดมิไม่ได้  ทัง้นี้ ให้
เสรจ็สิน้ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

การเปลี่ยนสถานะไปเป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของ ยสท. ตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือ
ว่าเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้ถือว่าระยะเวลาการท างาน 
ในขณะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั เป็นระยะเวลาที่
ท างานใหแ้ก่ ยสท. 

 

มาตรา ๔๓   ให้กองทุ นส ารองเลี้ย งชีพพนักงานของโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชพียงัคงอยู่ต่อไป 
โดยให ้ยสท. ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี้ มฐีานะเป็นนายจา้ง 

 

มาตรา ๔๔  บรรดาคดีเกี่ยวกับโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง ซึ่ ง
กระทรวงการคลงัเป็นคู่ความหรอืเขา้เกี่ยวขอ้งในฐานะใด ๆ ที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ ยสท. เขา้เป็นคู่ความหรอืเป็นผู้เกี่ยวขอ้งในฐานะนัน้แทน 
ไม่ว่าการด าเนินกระบวนพิจารณานัน้จะอยู่ในชัน้ใดและให้ถือว่าผู้ร ับมอบอ านาจให้
ด าเนินคดแีทนกระทรวงการคลงัในคดนีัน้ ๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจจาก ยสท. ต่อไปดว้ย 

 

มาตรา ๔๕  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่ ของโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ยงัคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่ตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  รฐัวสิาหกจิ 

 
  

๑๙๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั เป็นรฐัวสิาหกจิประเภทหน่วยงานธรุกจิทีร่ฐับาลเป็นเจา้ของ แต่ไม่เป็น
นิตบิุคคล ท าให้มขีอ้จ ากดับางประการในการด าเนินกจิการ ประกอบกบัการผลติบุหรี่ซิ
กาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ สมควรด าเนินการโดยนิติบุคคลซึ่งจัดตัง้ขึ้นโดย
กฎหมายเฉพาะ และก าหนดใหม้คีณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยซึง่แต่งตัง้จากผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่และมีอ านาจวางนโยบายและ
ควบคุมดูแลกจิการอนัจะส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพในเชงิอุตสาหกรรมและขจดัอุปสรรคใน
การด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ส่งเสร ิมด้านการวิจยัและพฒันา การปรบัปรุงและควบคุม
มาตรฐานการผล ิต โดยค าน ึงถ ึงความรบัผ ิดชอบ ต่อสังคม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 



 

๑๙๕ 

ค าอธิบาย 

องคก์ารมหาชน 

 

องคก์ารมหาชน เป็นองคก์รของรฐัประเภทหนึ่ง นอกเหนือไปจากส่วนราชการ
และรฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อรบัผดิชอบในการจดัท าบรหิารสาธารณะทางดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาวิจัย ศิลปะ การกีฬา หรอืการจดัท าบริการ
สาธารณะด้านอื่น ๆ ซึ่งใช้วิธีการบริหารส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะไม่
เหมาะสม แต่ยงัคงมคีวามจ าเป็นที่รฐัจ าเป็นต้องด าเนินการจดัให้มี หรอืภาครฐัต้องมี
บทบาทให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเป็นบรกิารที่รฐัต้องการส่งเสรมิ 
หรือภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการ โดยเป็นกิจการที่ไม่มี
วตัถุประสงค์เพื่อการแสวงหาก าไร องค์การมหาชนมสีถานะเป็นหน่วยงานของรฐัและ
เป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้หน่วยงานที่ออกตามความในพระราชบญัญตัิดงักล่าว หรอือาจ
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะรายฉบบักไ็ด ้ 

หลกัเกณฑพ์ืน้ฐานในการจดัตัง้องคก์ารมหาชนไดม้บีญัญตัไิวใ้นมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสามารถแยกแยะองค์ประกอบในการ
จดัตัง้ได ้๓ ประการ คอื 

๑. เมื่อรฐับาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจดัท า
บรกิารสาธารณะ 

๒. แผนงานหรอืนโยบายการจดัท าบรกิารสาธารณะนัน้มีความเหมาะสมที่จะ
จดัตัง้หน่วยงานบรหิารขึน้ใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิ 

๓. การจดัตัง้หน่วยงานบรหิารขึน้ใหม่นัน้มคีวามมุ่งหมายใหม้กีารใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรและบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

องคก์ารมหาชนตามทีป่รากฏในพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีที่มาจากแนวความคิดและหลกักฎหมายเรื่ององค์การมหาชนของประเทศฝรัง่เศส 
Etablissement Public ใน ก ฎ ห ม า ย ฝ รั ง่ เศ ส  (ห รื อ  Departmental Corporation  
ในภาษาอังกฤษ หรือบางที่แปลว่า Publicly - Owned Establishment) เป็นนิติบุคคล
ในทางกฎหมายมหาชน มีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการทางการเงิน  
มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อก ระท าการอัน เป็ นป ระโยช น์ส่ วน รวม  (d’interet general)  
ซึ่งต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจน  และการด าเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ  
(sous le controle de l'Etat) กล่าวอกีนัยหนึ่งคือ เป็นบรกิารทางเทคนิคไม่ใช่การแบ่ง
บริการทางพื้นที่  กรณีจึงต่างจากการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๑๙๖ 

ส่วนทอ้งถิน่ซึง่จะจ ากดัอยู่ภายในเขตพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่งเท่านัน้  แต่เป็นการที่รฐัมอบการ
จดัท าบรกิารสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งใหแ้ก่องคก์ารมหาชน และโดยการทีไ่ดก้ าหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การมหาชนให้มีความคล่องตัว คาดว่าจะท าให้
สามารถบรหิารจดัการได้โดยมปีระสทิธภิาพมากกว่ารูปแบบของการจดัการโดยระบบ
ราชการ โดยองค์การมหาชนแต่ละแห่งต้องผูกพนักบัหน่วยงานของรฐัแห่งหนึ่งซึง่เป็น 
ผูก้ ากบัดูแล ซึ่งกจิการที่อยู่ในวตัถุประสงค์ขององค์การมหาชนนัน้อาจมหีลายประการ 
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะท ากิจการเกี่ยวกบัเศรษฐกิจหรอืสงัคม เช่น เรื่องเกี่ยวกบัสุขภาพ 
การศกึษา (เช่น มหาวทิยาลยั หรอืโรงเรยีนมธัยม) วฒันธรรม (เช่น พพิธิภณัฑบ์างแห่ง) 
และการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มของชุมชน  

ส าหรบัปัจจุบนั องคก์ารมหาชนทีม่อียู่ในประเทศไทย อาจแบ่งประเภทออกได้
เป็น ๒ ประเภท คือ องค์การมหาชนที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในพระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และองค์การมหาชนที่จดัตัง้ขึ้นโดย
กฎหมายเฉพาะ 

๑. องค์การมหาชนที่จ ัดตัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแ้ก่ 

(๑) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงเรียน
มหดิลวทิยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓) โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๔) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๕) ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๖) ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๑๙๗ 

(๗) สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันระหว่างประเทศเพื่ อการค้าและการพัฒนา  
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๘) ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๙) ส านั กงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑๐) องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 
(องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพื่อ
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑๑) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑๒ ) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ มณี และเครื่องประดับแห่ งชาติ  
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑๓) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๑๔) ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบั
ประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๑๕) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๑๖ ) สถ าบัน วิจัย และพัฒ นาพื้ นที่ สู ง  (อ งค์ ก ารมห าชน ) ต าม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๑๗) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๑๙๘ 

(๑๘) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๙) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒๐) สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒๑) สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร  
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒๒ ) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาติ  (องค์การมหาชน ) ตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒๓) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพพิธิภณัฑเ์กษตร
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒๔) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒๕) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ 
หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒ ๖ ) ส านั ก งาน น วัต ก รรม แห่ งช าติ  (อ งค์ ก า รมห าชน ) ต าม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒๗ ) ส านั ก งานพัฒ น ารัฐบ าลดิจิทั ล  (อ งค์ ก ารมห าชน ) ต าม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒๘) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๒๙) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน  (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๑๙๙ 

(๓๐) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓๑) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ศูนย์
คุณธรรม (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓๒) สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๓๓) ส านักงานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓๔) สถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๓๕) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. องคก์ารมหาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยกฎหมายเฉพาะ ไดแ้ก่ 
(๑ ) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ  ตาม

พระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๒) สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ตามพระราชบญัญัติสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๓) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ 
มาตรวทิยาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๔ ) สถาบันส่ ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต าม
พระราชบญัญตัสิถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๕ ) ส านั กงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตาม
พระราชบญัญตั ิสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๖) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ ตามพระราชบญัญัติกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๗ ) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ  ตามพระราชบัญญัติ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๐ 

(๘) คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๙) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๑๐) กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืงแห่งชาติ ตามพระราชบญัญตักิองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมอืงแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติ
สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๒) สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๓) สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตามพระราชบญัญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๔) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑๕) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั ตามพระราชบญัญัติการพฒันา
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑๖) สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ ตามพระราชบญัญัติความมัน่คงด้านวคัซีน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑๗) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบญัญัติ
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑๘) สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ ตามพระราชบญัญัติเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑๙) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒๐) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมแห่งชาติ ตามพระราชบญัญตัสิภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒๑) ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจเพื่อสงัคม ตามพระราชบญัญัติส่งเสริม
วสิาหกจิเพื่อสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๑ 

(๒๒) ส านกังานกองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิ ตามพระราชบญัญตักิองทุนน ้ามนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒๓) ส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาต ิตามพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒๔ ) ส านั กงานคณ ะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล  ตาม
พระราชบญัญตัขิอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๒ 

พระราชบญัญตั ิ

องคก์ารมหาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“องคก์ารมหาชน” หมายความว่า องคก์ารมหาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีา

ทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

“คณะกรรมการ”๒ หมายความว่า คณะกรรมการของแต่ละองคก์ารมหาชน 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๙ ก/หน้า ๕/๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 
๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๓ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดซึ่งเรียกชื่อ 
อย่างอื่นขององคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้ และวตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชน 

   
 

มาตรา ๕๓  เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ 
เพื่อจดัท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจดัตัง้หน่วยงานบรหิารขึ้นใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ โดยมีความมุ่งหมายให้มกีารใช้ประโยชน์
ทรพัยากรและบุคลากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด จะจดัตัง้เป็นองคก์ารมหาชน โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎกีาตามพระราชบญัญตันิี้กไ็ด ้

กจิการอนัเป็นบรกิารสาธารณะทีจ่ะจดัตัง้องคก์ารมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
การรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา การศกึษาอบรมและพฒันาเจา้หน้าที่
ของรฐั การทะนุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม การพฒันาและส่งเสรมิการกฬีา การส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการศกึษาและการวจิยั การถ่ายทอดและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการท างการแพทย์ และ
สาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห์ การอ านวยบรกิารแก่ประชาชน หรอืการด าเนินการ  
อันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด  ทัง้นี้  โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาก าไรเป็นหลกั 

การพิจารณากิจการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรฐัมนตรี
ก าหนดโดยขอ้เสนอแนะของ กพม.๔ 

 

                                                 
๓ องค์การมหาชนที่จ ัดตัง้โดยพระราชกฤษฎีกา มิได้มีสถานะเป็นส่วนราชการและ

รฐัวสิาหกจิ จงึเป็นหน่วยงานของรฐัในความหมายอย่างกวา้ง โดยจดัเป็นหน่วยงานอื่นของรฐัประเภท  
“หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้ สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๒๓/๒๕๕๐) 

การออกกฎหมายล าดบัรองของฝ่ายบรหิารจะออกในรูปแบบใด และมขี ัน้ตอนหรอืวธิกีาร
ในการออกอย่างไรนัน้ ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหรอืพระราชกฤษฎีกาอนัเป็น
กฎหมายแมบ่ท (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๙๗/๒๕๔๗) 

๔ มาตรา ๕ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๔ 

มาตรา ๕/๑๕  ใหม้คีณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองคก์ารมหาชนคณะหนึ่ง 
เรยีกโดยย่อว่า “กพม.” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสี่คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีและผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนไม่เกนิเจด็คน โดยใน
จ านวนนี้ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในการบริหาร
องคก์ารมหาชนอย่างน้อยสองคน 

ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นผู้รบัผดิชอบในงานธุรการ
และงานวชิาการของ กพม. 

 

มาตรา ๕/๒๖  กรรมการผูท้รงคุณวุฒติอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๓) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผู้ด ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรอืรฐัวสิาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่  หรอืถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ในวงราชการ 

 

มาตรา ๕/๓๗  กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิะด ารงต าแหน่งกรรมการ ทีป่รกึษา หรอื
ต าแหน่งอื่นใดขององคก์ารมหาชนในเวลาเดยีวกนัไม่ได ้

                                                 
๕ มาตรา ๕/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๕/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๕/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๕ 

ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการ ที่ปรึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใดของ
องค์การมหาชนให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการผู้นัน้ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการ ที่ปรกึษา หรอืต าแหน่งอื่นใดขององคก์ารมหาชนภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่
ได้รบัแต่งตัง้ แต่ถ้าผู้นัน้มไิด้ลาออก ให้ถือว่าผู้นัน้ไม่เคยได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒมิาตัง้แต่ตน้ 

 

มาตรา ๕/๔๘  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตัง้
กรรมการแทนหรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการ
ซึ่งแต่งตัง้ไว้แล้วยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนหรอืเป็น
กรรมการเพิม่ขึน้ อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัแต่ งตัง้ใหม่เข้า
รบัหน้าที ่

กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่จะ
ด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๕/๕๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕/๒ 

(๔) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๕/๓ วรรคหนึ่ง 

(๕) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๕/๖๑๐  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิหลอืไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะไม่แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด้ 
                                                 

๘ มาตรา ๕/๔ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๕/๕ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๖ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  กพม. 
ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดทีม่อียู่ 

 

มาตรา ๕/๗๑๑  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พจิารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัแก่
การประชุมของ กพม. โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕/๘๑๒  กพม. มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อใหค้วามเหน็ชอบในการจดัตัง้ การรวม หรอื

การยุบเลกิองคก์ารมหาชน 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก าหนดนโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑ์
กลางทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้ การรวม การยุบเลกิ การบรหิารและพฒันา และการประเมนิผล
ขององคก์ารมหาชน 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ลางเกีย่วกบัการสรรหา
ประธานกรรมการกรรมการในคณะกรรมการ และผูอ้ านวยการ 

(๔) เสนอแนะหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็น
หุน้ส่วน การเขา้ร่วมทุนในกจิการของนิตบิุคคลอื่น และการจ าหน่ายทรพัย์สนิจากบญัชี
เป็นสญูตามมาตรา ๑๘ ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๕) เสนอแนะหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป่รกึษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององคก์าร
มหาชนตามมาตรา ๒๖ รวมทัง้อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผูอ้ านวยการตามมาตรา ๓๔ ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๖) กลัน่กรองการโอนอ านาจหน้าที่ กจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ และงบประมาณ
ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัให้แก่องค์การมหาชน ที่จะจดัตัง้ขึ้น
ตามมาตรา ๙ เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๗) เสนอแนะหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกีย่วกบัการจดัการทรพัยส์นิและ
บุคลากรขององคก์ารมหาชนภายหลงัการยุบเลกิองคก์ารมหาชนต่อคณะรฐัมนตร ี

                                                                                                                  
๑๐ มาตรา ๕/๖ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑ มาตรา ๕/๗ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒ มาตรา ๕/๘ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๗ 

(๘) เรยีกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรอืแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพจิารณา 

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่ อปฏิบัติห น้าที่ ต่าง  ๆ  
ตามทีม่อบหมาย 

(๑๐) จดัท ารายงานประจ าปีเกีย่วกบัการบรหิาร การพฒันา และการประเมนิผล
ขององคก์ารมหาชนเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๑) ปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๖  ใหอ้งคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานของรฐั และเป็นนิตบิุคคล 

 

มาตรา ๗  ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชนตามมาตรา ๕ อย่างน้อย
จะตอ้งมขีอ้ความ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อขององคก์ารมหาชน 

(๒) ทีต่ัง้ของส านกังานแห่งใหญ่ 

(๓) วตัถุประสงค ์และอ านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ขององคก์ารมหาชน 

(๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้ม วาระการ
ด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ รวมทัง้อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

(๕)๑๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง และอ านาจหน้าทีข่องผูอ้ านวยการ 

(๖) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของเจา้หน้าทีข่ององคก์ารมหาชน 

(๗) ทุน รายได ้งบประมาณ และทรพัยส์นิ 

(๘) การบรหิารงานบุคคล สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์อื่น 

(๙) การก ากบัดแูล การตรวจสอบ และการประเมนิผลงานขององคก์ารมหาชน 

                                                 
๑๓ แมใ้นบทเฉพาะกาลของพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การมหาชนฯ จะให้ผู้อ านวยการปฏบิตัิ

หน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกาฯ และได้ก าหนดกรอบเวลาการ
แต่งตัง้เอาไวก้ต็าม แต่ตราบใดทีย่งัไม่สามารถแต่งตัง้ผูอ้ านวยการคนใหม่ได ้ผูอ้ านวยการซึ่งปฏบิตัหิน้าที่
ตามบทเฉพาะกาลย่อมปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้แมจ้ะมอีายุเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนด และล่วงพน้กรอบเวลา
ทีก่ฎหมายก าหนดมาแลว้กต็าม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๕๒/๒๕๔๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๘ 

(๑๐) การยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณีที่องค์การมหาชนตัง้ขึ้นเพื่อด าเนิน
กจิการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะกจิ หรอืตัง้ขึน้โดยมกี าหนดระยะเวลาสิน้สดุ 

(๑๑) ขอ้ก าหนดอื่น ๆ อนัจ าเป็นเพื่อให้กจิการขององคก์ารมหาชนด าเนินการ
ไปไดโ้ดยเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ 

(๑๒) รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีา 

การก าหนดตาม (๓) ถึง (๑๑) ต้องอยู่ภายในกรอบของบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตันิี้ เวน้แต่ในกรณีทีบ่ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ใหพ้ระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเป็นอย่างอื่นได ้กใ็หเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานัน้ 

 

มาตรา ๘๑๔  ในกรณีทีม่ปัีญหาการซ ้าซอ้นหรอืขดัแยง้ในการด าเนินกจิการของ
องคก์ารมหาชนกบัการปฏบิตังิานของส่วนราชการหรอืการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น
ของรฐัตามกฎหมายให ้กพม. เสนอคณะรฐัมนตรเีป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและก าหนดระเบยีบ
แบบแผนเพื่อการประสานงานระหว่างองค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานของ
รฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค าวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามวรรคหนึ่ ง  
ใหอ้งคก์ารมหาชนสว่นราชการ และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งถอืเป็นแนวปฏบิตัต่ิอไป 

 

มาตรา ๙  ในกรณีทีจ่ะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชนขึน้ตาม
พระราชบญัญตันิี้เพื่อด าเนินกจิการหนึ่งกจิการใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัใดอยู่แลว้ ซึง่จะมปัีญหาการซ ้าซอ้นหรอืขดัแยง้กนั
ในการด าเนินกิจการ และคณะรฐัมนตรีเห็นสมควรอนุมัติให้มีการโอนอ านาจหน้าที ่
กจิการทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ และงบประมาณของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน
อื่นของรฐันัน้ใหแ้ก่องคก์ารมหาชนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ ใหอ้ านาจหน้าที ่กจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิ
หนี้ และงบประมาณในส่วนที่เกีย่วขอ้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่น
ของรฐันัน้โอนไปเป็นขององคก์ารมหาชนในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชน
มผีลใช้บงัคบั เว้นแต่เงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ าที่ยงัคงมีผู้ครอง
ต าแหน่งอยู่ในสงักดัส่วนราชการใดให้ยงัคงเป็นของส่วนราชการนัน้ต่อไปจนกว่าจะมี 
การยุบต าแหน่งนัน้ ๆ 

สทิธติามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึสทิธิในการใชห้รอืสทิธติามสญัญาเช่า
ที่ดนิที่เป็นที่ราชพสัดุหรอืสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ ที่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานอื่นของรฐัมอียู่ในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชนมผีลใชบ้งัคบั 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๐๙ 

มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าที่ของรฐัหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๙ ถา้สมคัรใจจะเปลีย่นไปเป็นเจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้งของ
องค์การมหาชน ให้แจ้งความจ านงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับัญชา และจะต้องผ่านการ
คดัเลอืกหรอืการประเมนิตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๑  ถา้เจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่เปลีย่นไปเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารมหาชน
ตามมาตรา ๑๐ เป็นขา้ราชการ ใหถ้อืว่าออกจากราชการเพราะเลกิหรอืยุบต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ แลว้แต่กรณี 

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนตาม  
มาตรา ๑๐ เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ถือว่าออกจากงานเพราะทางราชการ 
ยุบเลิกต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรบัค านวณสทิธิประโยชน์ตาม
ขอ้บงัคบัขององคก์ารมหาชน ขา้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการผู้ใดเปลีย่นไปเป็น
เจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งขององคก์ารมหาชนตามมาตรานี้ ประสงคจ์ะใหน้บัเวลาราชการหรอื
เวลาท างานในขณะที่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างต่อเนื่องกบัเวลาท างานของเจ้าหน้าที่ 
หรอืลกูจา้งขององคก์ารมหาชน แลว้แต่กรณี กใ็หม้สีทิธกิระท าไดโ้ดยแสดงความจ านงว่า
ไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญ 

การไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญตามวรรคสาม จะตอ้งกระท าภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที่โอนส าหรบักรณีของขา้ราชการให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ส าหรบักรณีของลูกจ้างให้กระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ เป็น
หลกัฐานยื่นต่อผูว้่าจา้งเพื่อสง่ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๑๒  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินกิจการขององค์การมหาชน 
ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมา 

(๒) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๐ 

(๓) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทัง้จากต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการด าเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิขององคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ให้องค์การมหาชน 
มอี านาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการด าเนินกจิการ
ไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 

 

มาตรา ๑๔  บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๕  ทรพัย์สนิขององค์การมหาชนไม่อยู่ในความรบัผิดชอบแห่ง
การบงัคบัคด ี

 

มาตรา ๑๖  ใหอ้สงัหารมิทรพัยซ์ึง่องคก์ารมหาชนไดม้าจากการใหห้รอืซือ้ดว้ย
เงนิรายไดข้ององคก์ารมหาชน เป็นกรรมสทิธิข์ององคก์ารมหาชน 

ให้องคก์ารมหาชนมอี านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช ้จ าหน่าย และ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๑๗  การใช้จ่ายเงนิขององค์การมหาชน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกจิการของ
องคก์ารมหาชนโดยเฉพาะ 

การเก็บรกัษาและเบิกจ่ายเงนิขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามข้อบังคบัที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๘  การกู้ยมืเงนิ การถือหุ้นหรอืการเขา้เป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุน  

ในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจ าหน่ายทรพัย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๑ 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการด าเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๙  ใหม้คีณะกรรมการของแต่ละองคก์ารมหาชน ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยมอีงค์ประกอบตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ 
และใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ 

คณะกรรมการมจี านวนตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้  แต่ต้องไม่
เกนิสบิเอด็คนโดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งต้องไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรอื
เงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั๑๕ 

ภายใต้บงัคบัวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วย
ผูแ้ทนของสว่นราชการซึง่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งกไ็ด๑้๖ 

 

มาตรา ๑๙/๑๑๗  ผูใ้ดจะด ารงต าแหน่งกรรมการในองคก์ารมหาชนเกนิกว่าสาม
แห่งไม่ได้  ทัง้นี้ ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งและการได้รบัมอบหมายให้
ปฏบิตัริาชการแทนในต าแหน่งกรรมการดว้ย 

การนับจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการเป็น
กรรมการโดยต าแหน่งทีไ่ดม้กีารมอบหมายใหผู้อ้ื่นปฏบิตัริาชการแทน 

 

มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่
กรรมการโดยต าแหน่งตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มีอายุไม่ต ่ ากว่าและไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้   
แต่ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) มคีุณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสมกบักจิการขององค์การมหาชนตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๖ มาตรา ๑๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มาตรา ๑๙/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๒ 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 

ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชน
จ าเป็นตอ้งแต่งตัง้ตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการขององคก์ารมหาชนนัน้ 

 

มาตรา ๒๑  ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนใดจะต้อง  

ไม่เป็นผู้มสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่กระท ากบัองคก์ารมหาชนนัน้ หรอืในกจิการที่เป็นการ
แข่งขนักบักจิการขององค์การมหาชนนัน้  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เวน้แต่
เป็นผูซ้ึง่คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการในบรษิทัจ ากดั
หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีอ่งคก์ารมหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการและกรรมการซึง่มใิช่กรรมการโดยต าแหน่งมวีาระ
การด ารงต าแหน่งตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ แต่ตอ้งไม่เกนิคราวละสีปี่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระหรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการ
ซึ่งแต่งตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่ว่างหรอืเป็น
กรรมการเพิม่ขึน้ อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรอืกรรมการขึน้ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการ
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตัง้
อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการซึง่มใิช่กรรมการโดยต าแหน่งพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๓ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม หรอืกระท าการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามมาตรา ๒๑ 

 

มาตรา ๒๔๑๘  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกจิการ
และการด าเนินการขององค์การมหาชน เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
อ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน
ขององคก์ารมหาชน 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุนและแผนการเงนิขององคก์ารมหาชน 

(๓) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคก์ารมหาชนใน
เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจดัแบ่งสว่นงานขององคก์ารมหาชน และขอบเขตหน้าทีข่องส่วนงาน
ดงักล่าว 

(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื่นของเจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้งขององคก์ารมหาชน 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน วนิัยและการลงโทษทาง
วินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และ
ลกูจา้งขององคก์ารมหาชน รวมทัง้วธิกีารและเงื่อนไขในการจา้งลกูจา้งขององคก์ารมหาชน 

(ง) การบริห ารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของ 
องคก์ารมหาชน 

(จ) การจดัสวสัดิการและสทิธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
องคก์ารมหาชน 

(ฉ) การแต่งตัง้และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ช) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 

(ซ) การก าหนดเครื่องแบบผูอ้ านวยการ เจา้หน้าที ่และลูกจา้งขององคก์าร
มหาชนและเครื่องหมายองคก์ารมหาชน 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๔ 

(๔) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี้หรอืตามที่พระราช
กฤษฎกีาจดัตัง้ก าหนด 

 

มาตรา ๒๔/๑๑๙  ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานขององค์การมหาชน  
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดแนวทางการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิ 
ความซื่อสตัย์สุจริต การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

มาตรา ๒๕๒๐  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรกึษาของ
คณะกรรมการได้ตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องคก์ารมหาชน และมอี านาจ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ (๓) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื่อ
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได้ 

 

มาตรา ๒๖๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรกึษา กรรมการตรวจสอบ 
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๗  ใหอ้งคก์ารมหาชนมผีู้อ านวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรยีกชื่อต าแหน่ง
เป็นอย่างอื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้กไ็ด้ 

คณะกรรมการเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้และถอดถอนผูอ้ านวยการ 

 

มาตรา ๒๗/๑๒๒  ในการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการต้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้
สบิวนันับแต่วนัที่มเีหตุต้องแต่งตัง้ผู้อ านวยการ และหากมเีหตุผลจ าเป็นใหค้ณะกรรมการ
ขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิหกสบิวนั หากด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว
ใหค้ณะกรรมการรายงานผลให ้กพม. เพื่อรายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๐ มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๒ มาตรา ๒๗/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๕ 

มาตรา ๒๘๒๓  ผูอ้ านวยการนอกจากต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้แล้ว  ยงัต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถท างานใหแ้ก่องคก์ารมหาชนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  คนไร้
ความสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผุ้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การ
มหาชน ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชนดว้ย เมือ่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ฯ มไิด้
ก าหนดลกัษณะต้องหา้มเกีย่วกบัการเป็นกรรมการบรหิาร หรอือนุกรรมการไว ้การทีส่ านักงานพฒันา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ออกประกาศก าหนดคุณสมบตัิทัว่ไปของผู้สมคัรเพื่อคดัเลือกเขา้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ ว่าต้องไม่เป็นกรรมการบรหิาร หรอือนุกรรมการ เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์
เกินไปกว่ากรอบที่กฎหมายวางไว้ประกาศดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจใช้บงัคบัได ้
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๓๔/๒๕๕๙) 

ผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการเป็นบุคคลซึ่งปฏิบตัิงานอยู่ใน
หน่วยงานอื่นใดของรฐัและได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานต้นสงักดัให้มาปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ  
จะถือว่าผูน้ัน้เป็นผู้สามารถท างานใหแ้ก่สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน)ฯ ไดเ้ต็มเวลา
หรอืไม่ นัน้ การท างานเต็มเวลา หมายความว่า ต้องอุทศิเวลาของตนในฐานะผูบ้รหิารสูงสุดให้แก่งาน
ของสถาบนัจะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าทีไ่มไ่ด ้และตอ้งรบัผดิชอบเตม็ตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากสถาบนัทุกประการ แมว้่าผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการจะไดร้บัอนุญาตจาก
หน่วยงานต้นสงักดัใหม้าปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูอ้ านวยการ การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูอ้ านวยการกต็้องเป็นไป
ตามหลกัการดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๘๒/๒๕๕๒)  

พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การมหาชนฯ ก าหนดลกัษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการว่า
ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ผู้สมคัรที่ยงัคงปฏบิตัหิน้าที่ผู้ช่วยรฐัมนตรซีึ่งถือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงในวนัที่สมคัร จงึขาดคุณสมบตัิของผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นผู้อ านวยการ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๖๕/๒๕๔๘) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๖ 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรอืรฐัวสิาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่  หรอืถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารมหาชนอื่น 

(๙) ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนักงานหรอืลูกจ้าง
ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงานของรฐั หรอื
ผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื่น 

(๑๐) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที่กระท ากบัองค์การมหาชนนัน้  หรอืใน
กจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการขององคก์ารมหาชนนัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

มาตรา ๒๙  ผูอ้ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้แต่ตอ้งไม่เกนิคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้ านวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มส าหรบัการเป็นผูอ้ านวยการ 

มตขิองคณะกรรมการใหอ้อกจากต าแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทีม่อียู่โดยไม่นบัรวมต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

การขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๘ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๒๔ 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๗ 

มาตรา ๓๑๒๕  ผูอ้ านวยการมหีน้าทีบ่รหิารกจิการขององคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย 
มต ิและประกาศของคณะกรรมการ 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๙ วรรคสอง ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที่
และลกูจา้งขององคก์ารมหาชนทุกต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ 
องคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๓๒  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที ่
และลูกจ้างขององค์การมหาชน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน  
ออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๒) วางระเบยีบเกีย่วกบัการด าเนินงานขององคก์ารมหาชนโดยไม่ขดัหรอืแยง้
กบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๓  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
องคก์ารมหาชน เพื่อการนี้ผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นของผูอ้ านวยการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๔ 

เจา้หน้าทีแ่ละผูป้ฏบิตังิานในองคก์ารมหาชน 

   
 

มาตรา ๓๕๒๖  เจา้หน้าทีข่ององคก์ารมหาชนนอกจากต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะต้องหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้แลว้ ยงัต้องมคีุณสมบตัแิละ
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

                                                 
๒๕ มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖ มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๘ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถท างานใหแ้ก่องคก์ารมหาชนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
(๕) ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนักงานหรอืลูกจ้าง

ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงานของรฐั หรอื
ผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื่น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๖ 

ความใน (๑) มิให้ใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนมี
ความจ าเป็นตอ้งจา้งตามลกัษณะงานขององคก์ารมหาชนนัน้ 

 

มาตรา ๓๕/๑๒๗  การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๒) ให้ถือว่าเป็นการ 
พน้จากต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง 

 

มาตรา ๓๖  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การมหาชน รฐัมนตรี
ผู้รกัษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ อาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรฐัมาปฏิบตัิงานเป็น
เจา้หน้าที่หรอืลูกจ้างในองค์การมหาชนเป็นการชัว่คราวได้  ทัง้นี้ เมื่อได้รบัอนุมตัิจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ัน้ แลว้แต่กรณี 

เจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของ
องค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจากราชการหรอื
ออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้บัเวลาระหว่างทีม่าปฏบิตังิานในองคก์ารมหาชน
ส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดยีวกนัเสมอืนอยู่
ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี๒๘ 

 

มาตรา ๓๗  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัตามมาตรา ๓๖ ขอกลบัเขา้รบัราชการ 
หรอืปฏบิตังิานในสงักดัเดมิภายในก าหนดเวลาทีอ่นุมตั ิใหผู้น้ัน้มสีทิธไิดร้บัการบรรจุและ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งและรบัเงนิเดอืนตามขอ้ตกลงทีท่ าไวใ้นการอนุมตัติามมาตรา ๓๖ 

 

                                                 
๒๗ มาตรา ๓๕/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘ ขา้ราชการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าทีข่ององค์การมหาชน ย่อมถอืไดว้่าพน้

จากสถานะความเป็นข้าราชการแล้ว และไม่มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ขา้ราชการฯ เพราะค าว่า ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกนั หมายถึง ประโยชน์ตอบแทนอื่นใน
ท านองเดยีวกนักบับ าเหน็จบ านาญเท่านัน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔๙/๒๕๔๙) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๑๙ 

มาตรา ๓๘๒๙  กจิการขององคก์ารมหาชนไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทัง้นี้ ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การ
มหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๓๘/๑๓๐  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนมีเสรีภาพในการ
รวมกลุ่ม  แต่ทัง้นี้ ต้องไม่กระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผ่นดนิและความ
ต่อเนื่องในการจดัท าบรกิารสาธารณะและตอ้งไม่มวีตัถุประสงคท์างการเมอืง 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข และรายละเอยีดแห่งการใชเ้สรภีาพในการรวมกลุ่ม
ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 

                                                 
๒๙ การที่คณะรฐัมนตรมีมีติก าหนดให้องค์การมหาชนไม่จ าต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง

กรณีสิ้นสุดสญัญาจา้งใหแ้ก่ผูอ้ านวยการ เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ถูกต้องตามมาตรา ๓๘ ประกอบกบั 
(๓) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ง
ก าหนดมใิหใ้ชบ้ทบญัญตัหิมวด ๑๑ ตัง้แต่ มาตรา ๑๑๘ ถงึมาตรา ๑๒๒ บงัคบัแก่องค์การมหาชนทีม่ไิดม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกั จึงไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้อ านวยการขององค์การ
มหาชน  ดงันัน้ การที่คณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนใช้ดุลยพินิจจ่ายค่าชดเชยการเลกิจ้าง
ดงักล่าวภายหลงัมตคิณะรฐัมนตร ีนอกจากไม่มกีฎหมายใหอ้ านาจแลว้ ยงัเป็นการขดักบัมตคิณะรฐัมนตรี
อกีดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๙๔๗/๒๕๕๖) 

สถาบันเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่ งชาติ  (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดตั ้งขึ้น โดย 
พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นองค์การ
มหาชนที่มไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกั ประกอบกบั (๓) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดมใิห้ใช้บทบญัญัติหมวด ๑๑ 
ตัง้แต่ มาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ บังคบัแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานที่มิได้แสวงหาก าไรในทาง
เศรษฐกจิ  ดงันัน้ ภายใต้บงัคบัของกฎหมายดงักล่าว สทน. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่มไิด้มวีตัถุประสงค์
เพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกัจงึไม่จ าต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฯ 
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีซ่ึ่งออกจากงานเพราะเกษียณอายุ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๖๓/
๒๕๕๔ และเรือ่งเสรจ็ที ่๑๓๘๓/๒๕๕๕) 

๓๐ มาตรา ๓๘/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๒๐ 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานขององคก์ารมหาชน 

   
 

มาตรา ๓๙๓๑  การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงนิ การบญัชแีละการพสัดุขององคก์ารมหาชน ตลอดจน
รายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครัง้ 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบตัิงานขององค์การมหาชนท าหน้าที่เป็น 
ผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนัแล้ว
เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการได ้

 

มาตรา ๔๐  ให้องค์การมหาชนจดัท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่ง
ผูส้อบบญัชภีายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สนิขององค์การมหาชน โดยให้แสดงความ
คดิเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั และ
ไดผ้ลตามเป้าหมายเพยีงใด แลว้ท าบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๑  ให้องค์การมหาชนท ารายงานปีละครัง้เสนอรฐัมนตรผีู้รกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานขององค์การมหาชนในปีที่ 
ล่วงมาแลว้ และค าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานทีจ่ะ
จดัท าในภายหน้า 

 

                                                 
๓๑ มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๒๑ 

มาตรา ๔๒๓๒  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
องค์การมหาชนและเพื่อใหอ้งคก์ารมหาชนมคีวามเป็นอสิระในการด าเนินกจิการตามความ
เหมาะสมภายใต้การก ากบัดูแลโดยมเีป้าหมายทีแ่น่ชดั ใหอ้งคก์ารมหาชนอยู่ภายใต้ระบบ
การประเมนิผลขององคก์ารมหาชนตามที ่กพม. ก าหนด 

 

หมวด ๖ 

การก ากบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๓๓๓  ให้รฐัมนตรีผู้รกัษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การ
มหาชนมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้องคก์ารมหาชน นโยบาย
ของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การมหาชนนัน้ เพื่อการนี้ให้รฐัมนตรมีีอ านาจสัง่ให้องค์การมหาชนชี้แจง แสดง 
ความคิดเห็น ท ารายงาน หรอืยบัยัง้การกระท าขององค์การมหาชนที่ข ัดต่อกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้องค์การมหาชนนโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตร ี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนนั ้น  ตลอดจน 
สัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินการได้ 

 

หมวด ๗ 

การยุบเลกิ 

   
 

มาตรา ๔๔  องคก์ารมหาชนเป็นอนัยุบเลกิในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการด าเนินกจิการขององคก์ารมหาชนตามทีก่ าหนดไว้

ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 

(๒) เมื่อการด าเนินกจิการตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
องคก์ารมหาชนนัน้เสรจ็สิน้ลง และรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์าร
มหาชนนัน้ไดป้ระกาศยุตกิารด าเนินการขององคก์ารมหาชนนัน้ในราชกจิจานุเบกษา 

(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื่อรฐับาลเหน็ควรยุบเลกิการด าเนินกจิการ
ขององคก์ารมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีายุบเลกิ 

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๓ มาตรา ๔๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๒๒ 

ให้สภาพนิติบุคคลขององค์การมหาชนด ารงอยู่ตราบเท่า เวลาที่จ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๔๕ 

 

มาตรา ๔๕  ทรพัยส์นิขององค์การมหาชนเป็นทรพัย์สนิของรฐั และเมื่อมกีาร
ยุบเลกิองค์การมหาชน ให้มเีจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบทรพัย์สนิและช าระบญัชรีวมทัง้
การโอนหรอืการจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ยงัคงเหลอือยู่และการจดัการเกี่ยวกบับุคลากรของ
องคก์ารมหาชน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๒๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การด าเนินงาน
ตามโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ ของรฐั หรอืการด าเนินงานตามแผนงานหรอืนโยบาย
เพื่อจดัท าบรกิารสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะมกัจะมปัีญหาความสลบัซบัซ้อน 
ความขดัแยง้ในการด าเนินการ การซบัซอ้นของความรบัผดิชอบในระหว่างส่วนราชการ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิดความล่าช้า และความไม่ยืดหยุ่นของกฎระเบียบราชการ  
ดงันัน้ เพื่อลดปัญหาดงักล่าวและเพื่อเปิดโอกาสใหม้กีารจดัระบบบรหิารแนวใหม่ส าหรบั
ภารกจิของรฐัทีม่ลีกัษณะเฉพาะในบางกรณี ใหม้คีวามคล่องตวัและมกีารใชป้ระโยชน์ใน
ทรพัยากรและบุคลากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ ตลอดจนเพื่อบรูณาการ
ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทัง้หมดเข้าร่วมกนัท างานอย่างมเีอกภาพ และประสานงานกนัเพื่อความ
รวดเรว็ในการด าเนินงาน ซึง่ต้องอาศยัความเร่งด่วน จงึสมควรมกีฎหมายใหฝ่้ายบรหิาร
สามารถตัง้หน่วยงานบริหารเป็นองค์การมหาชนที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือ
รฐัวสิาหกจิได ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๑  ให้องค์การมหาชนทุกแห่งด าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ไปยงัคณะรฐัมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ก็ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการด าเนินการแทนและเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไป 

 

มาตรา ๒๒  ใหค้ณะกรรมการขององคก์ารมหาชนตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
องค์การมหาชนที่มอียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นคณะกรรมการของ
องคก์ารมหาชนนัน้จนครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้ดงักล่าว 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่
กรรมการโดยต าแหน่งขององคก์ารมหาชนตามวรรคหนึ่ง ใหน้ับต่อเน่ืองกบัการนับวาระ
                                                 

๓๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๑๒ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 
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๒๒๔ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การมหาชนและตามพระราชบญัญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๓  ผูใ้ดด ารงต าแหน่งกรรมการขององคก์ารมหาชนอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนดในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ ใหผู้น้ัน้ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนหนึ่งองค์การมหาชนใด หรอืมอบหมายให้ผู้อื่น
ปฏบิตัริาชการแทน แลว้แต่กรณี จนเหลอืไม่เกนิจ านวนทีก่ าหนดภายในสามสบิวนันบัแต่
วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ด าเนินการดังกล่าว ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใิหถ้อืว่าพน้จากต าแหน่งกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ทัง้หมดตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ครบก าหนดสามสบิวนั ในกรณีที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ห้ามมใิห้ได้รบัเบี้ยประชุม
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัครบก าหนดสามสบิวนัจนกว่าจะได้มี
การมอบหมายใหผู้อ้ื่นปฏบิตัริาชการแทนจนเหลอืไม่เกนิจ านวนทีก่ าหนด 

 

มาตรา ๒๔  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัตินี้ ในวาระเริม่แรก  
มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ มาใชบ้งัคบักบัผูอ้ านวยการหรอืเจา้หน้าที่
ขององคก์ารมหาชนซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั และมี
คุณสมบตัิหรอืไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การมหาชนซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้  แลว้แต่กรณี 
เว้นแต่การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามนั ้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาต รา  ๒ ๕   ใน วาระ เริ่ม แ รก  มิ ให้ น าบทบัญ ญั ติ ม าต รา  ๒๘  (๒ )  
แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 
มาใชบ้งัคบักบัผูอ้ านวยการซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
โดยใหผู้น้ัน้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการต่อไปจนครบระยะเวลาตามทีก่ าหนดในสญัญาจา้ง 

 

มาตรา ๒๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้  คอื โดยที่ในปัจจุบนัการ
จดัตัง้องค์การมหาชนยงัขาดมาตรการส่งเสรมิและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกบัทรพัยากร
และบุคคล จงึไม่อาจบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดตามหลกัการบรหิารงานภาครฐั
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๒๒๕ 

แบบใหม่ สมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อ
รบัผดิชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน การพฒันา และหลกัเกณฑ์
กลางที่เกี่ยวกับการจดัตัง้ การรวม และการยุบเลิกองค์การมหาชนต่อคณะรฐัมนตร ี
ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขององค์การมหาชนและผู้อ านวยการขององค์การมหาชนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ตลอดจนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี อนัจะท าให้การบรหิารงานและการ
ปฏบิตัิภารกจิขององค์การมหาชนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้   จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๒๖ 

พระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ่๕๕ ในรชักาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้วขึน้เป็นองค์การมหาชนตาม
กฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาล
บา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มาตรา ๒๓๕  พระราชกฤษฎกีานี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 
“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 
“คณะกรรมการ”๓๖ หมายความว่า คณะกรรมการโรงพยาบาลบา้นแพว้ 
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบา้นแพว้ 
“เจา้หน้าที”่ หมายความว่า เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลบา้นแพว้ 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

                                                 
๓๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๘๔ ก/หน้า ๑๒/๑๑ กนัยายน ๒๕๔๓ 
๓๖ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้

โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒๗ 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 

หมวด ๑ 
การจดัตัง้ วตัถุประสงค ์และอ านาจหน้าที ่

   
 

มาตรา ๕๓๗  ให้จัดตัง้องค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “รพบ.” 

ให้โรงพยาบาลมีที่ตัง้ของส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร และอาจมสี านักงานสาขาในพื้นที่อื่นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็น
และเหมาะสม 

 

มาตรา ๖๓๘  ใหโ้รงพยาบาลมวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินกจิการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ให้บรกิารด้านการรกัษาพยาบาลทัว่ไป การส่งเสรมิสุขภาพ การควบคุม

ป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสขุภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย ์
(๒) ด าเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนการ

สาธารณสขุ โดยค านึงถงึนโยบายของรฐัในเรื่องดงักล่าวดว้ย 
(๓) ด าเนินการ ส่งเสริม หรอืสนับสนุนการศึกษาวิจยั การให้การศึกษา การ

ฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากรทางการแพทย ์การสาธารณสุข และการบรหิารจดัการ 
หรอืร่วมกบัหน่วยงานอื่นในการด าเนินการดงักล่าว 

(๔) ด าเนินกจิการอื่น ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลหรือประโยชน์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารและชุมชน 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่เป็นการด าเนินการทีมุ่่งแสวงหาก าไรเป็นหลกั 
 

มาตรา ๗๓๙  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๖ ให้โรงพยาบาลมอี านาจ
หน้าทีก่ระท ากจิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘ มาตรา ๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๙ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒๘ 

(๒) ก่อตัง้สทิธหิรอืท านิตกิรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการ
ของโรงพยาบาล 

(๓) จดัให้มีอุปกรณ์ สิง่ของ และเครื่องใช้ทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโรงพยาบาล 

(๔) กู้ยมืเงนิ หรอืออกพนัธบตัรหรอืตราสารทางการเงนิอื่นใด เพื่อการด าเนิน
กจิการของโรงพยาบาล 

(๕) ถือหุ้น เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืเข้าร่วมทุนกบันิติบุคคลอื่นทัง้ในภาครฐัและ
ภาคเอกชนในกจิการทีเ่กีย่วกบัวตัถุประสงคข์องโรงพยาบาล 

(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการจากการ 
ด าเนินกจิการ 

(๗) ท าความตกลงหรอืร่วมมอืกบัองค์การหรอืหน่วยงานอื่นทัง้ในภาครฐัและ
ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
โรงพยาบาล 

(๘) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่ องเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โรงพยาบาล 

การด าเนินการตาม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

หมวด ๒ 
ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๘  ทุนและทรพัยส์นิในการด าเนินการของโรงพยาบาล ประกอบดว้ย 
(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
(๒) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 
(๓) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รอื่น 

รวมทัง้จากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการด าเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงนิรายไดจ้ากทรพัยส์นิของโรงพยาบาล 
 

มาตรา ๙  บรรดารายไดข้องโรงพยาบาลไม่เป็นรายไดท้ีต่้องน าส่งกระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๒๙ 

มาตรา ๑๐  ใหอ้สงัหารมิทรพัยซ์ึง่โรงพยาบาลไดม้าจากการใหห้รอืซือ้ดว้ยเงนิ
รายไดข้องโรงพยาบาลเป็นกรรมสทิธิข์องโรงพยาบาล 

ให้โรงพยาบาลมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช้ จ าหน่าย และ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิของโรงพยาบาล 

 

มาตรา ๑๑  การใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาล ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของ
โรงพยาบาลโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๓ 
การบรหิารและการด าเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๒๔๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบา้นแพว้” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้านการสาธารณสุข การบรหิาร การเงนิ การบญัช ี
กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันเป็นประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล และต้องไม่เป็น
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัสมุทรสาคร และนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัสมุทรสาคร 

(๓) กรรมการผู้แทนชุมชนในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว จ านวนไม่เกินสามคน ซึ่ง
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากบุคคลผู้มภีูมลิ าเนาอยู่ในชุมชนเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สองปี ซึง่เสนอโดยสภาทอ้งถิน่หรอืองคก์รประชาชนในเขตอ าเภอบา้นแพว้ 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกนิสามคน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จาก 
ผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์เป็นทีป่ระจกัษ์ในดา้นการสาธารณสุข การ
บริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันเป็นประโยชน์แก่กิจการของ
โรงพยาบาล 

                                                 
๔๐ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๐ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้
เจา้หน้าทีเ่ป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจ าเป็น 

กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงนิเดอืนประจ าพนักงานหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน และกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทัง้การสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน และกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อด ารงต าแหน่งแทนผูซ้ึง่
พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ลางทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๓๔๑  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการไม่ น้อยกว่า
เก้าสบิวนั ใหด้ าเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒติามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนดตามมาตรา ๑๒ วรรคสี ่

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน และกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรส้ามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้งของโรงพยาบาลหรอืทีป่รึกษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่สีญัญาจา้งกบัโรงพยาบาล 

 

                                                 
๔๑ มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๑ 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการของโรงพยาบาลจะต้องไม่เป็นผูม้สีว่น
ได้เสยีในกจิการทีก่ระท ากบัโรงพยาบาล  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็น 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการในบรษิัทจ ากดัหรือ
บรษิทัมหาชนจ ากดัทีโ่รงพยาบาลเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดงักล่าวซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการหรอืกรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
กรรมการผูแ้ทนชุมชน และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี 

หรอืหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

หรอืกระท าการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 
 

มาตรา ๑๘  ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน หรอืกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ท าการสรรหาและเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้
ผู้อื่นด ารงต าแหน่งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรอืกรรมการดงักล่าวแทนกไ็ด ้และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนต าแหน่งทีว่่างนัน้อยู่
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

วรรคสอง๔๒ (ยกเลกิ) 

                                                 
๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๒ 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดทีม่อียู่จนกว่า
จะมีการแต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่
ประธานกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการทีเ่หลอืเลอืกกรรมการคนหนึ่ง
ท าหน้าทีป่ระธานกรรมการเป็นการชัว่คราว 

 

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที่ ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นัน้
แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบและใหท้ีป่ระชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ัน้สมควรจะอยู่ในทีป่ระชุม
และหรอืมมีตใินการประชุมเรื่องนัน้ไดห้รอืไม่  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกี
หนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๐๔๓  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกจิการ
และการด าเนินการของโรงพยาบาลเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้อ านาจ
หน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบาย บทบาท ทศิทางในการพฒันาโรงพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงของระบบสาธารณสขุ 

(๒) อนุมตัแิผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของโรงพยาบาล 
(๓) อนุมตัปิระกาศนียบตัรหรอืวุฒบิตัรใหแ้ก่ผูผ้่านการศกึษาหรอืฝึกอบรม 
(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือประกาศเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(ก) การบริหารงานทัว่ไป การจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของ 

สว่นงานดงักล่าว 

                                                 
๔๓ มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๓ 

(ข) วิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และการให้บริการ
ผูป่้วยประเภทต่าง ๆ 

(ค) การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนผูอ้ านวยการ การปฏบิตังิานและ
การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้อ านวยการ การรกัษาการแทน และการมอบหมายให้
ผูอ้ื่นปฏบิตังิานแทนผูอ้ านวยการ 

(ง) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื่นของผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาลตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๓) 

(จ) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูอ้ านวยการ และผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาล 

(ฉ) การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การพัฒนา การประเมินผลงาน 
การถอดถอน วนิัยและการลงโทษทางวนิัย การออกจากต าแหน่ง การรอ้งทุกขแ์ละการ
อุทธรณ์การลงโทษของผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาลตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๓) รวมทัง้
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการจา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ และลกูจา้ง 

(ช) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิของโรงพยาบาล 
รวมทัง้การบญัชแีละการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ซ) การก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน และค่าบรกิาร 
(ฌ) การช่วยเหลอืเบือ้งตน้หรอืการเยยีวยาใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัความเสยีหายจาก

การด าเนินการของโรงพยาบาล ในกรณีทีผู่น้ัน้ไดร้บัความเสยีหายซึง่หาผูก้ระท าผดิมไิด้
หรอืหาผูก้ระท าผดิได ้แต่ยงัไม่ไดร้บัค่าเสยีหายภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(ญ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาล 
(ฎ) การแต่งตัง้และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ฏ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 
(ฐ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการและผู้ปฏบิตัิงานของโรงพยาบาล 

และเครื่องหมายโรงพยาบาล 
(๕ ) กระท าการอื่น ใดที่ จ าเป็นหรือต่อเนื่ องเพื่ อให้บรรลุวัต ถุประสงค ์

ของโรงพยาบาล 
(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย พระราชกฤษฎกีาน้ี หรอืตามที่

คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรพัย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ช) ต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๔ 

ระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นหรือการเยียวยาให้แก่ผู้ได้รบัความ
เสยีหายจากการด าเนินการของโรงพยาบาลตาม (๔) (ฌ) ต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาและสง่เสรมิองคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๒๐/๑๔๔  ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ให้
คณะกรรมการพจิารณาก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข  
ของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิ 
ความซื่อสตัย์สุจริต การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

มาตรา ๒๑๔๕  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรกึษาของ
คณะกรรมการ และมอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๐ (๔) (ฎ) และ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรอืปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ้

ทีป่รกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะตอ้ง
ไม่เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในกจิการที่กระท ากบัโรงพยาบาลหรอืในกจิการที่เป็นการแข่งขนั
กับกิจการของโรงพยาบาล  ทัง้นี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้
เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของโรงพยาบาลในนิตบิุคคลซึง่โรงพยาบาล
เป็นผูถ้อืหุน้ เป็นหุน้สว่น หรอืร่วมทุนตามมาตรา ๗ (๕) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้น าความใน 
มาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

                                                 
๔๔มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๕ 

มาตรา ๒๒๔๖  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
ไดร้บัเบีย้ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๓๔๗  ใหโ้รงพยาบาลมผีู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บรหิารกจิการของ
โรงพยาบาลภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูม้อี านาจสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้ านวยการ 
การสรรหาผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้อง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ลางทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

มาตรา ๒๓/๑๔๘  ในการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่มี เห ตุต้องแต่งตั ้งผู้อ านวยการ และหากมีเห ตุผลจ าเป็น  
ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวนั หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและ
สง่เสรมิองคก์ารมหาชนเพื่อรายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 

 

มาตรา ๒๔๔๙  ผู้อ านวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกบักจิการของโรงพยาบาลตามที่ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าที่
ของโรงพยาบาล สามารถท างานให้แก่โรงพยาบาลได้เต็มเวลา และต้องไม่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล รวมทัง้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๒๕  ผูอ้ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้
อกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

                                                 
๔๖ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘ มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๙ มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๖ 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้ านวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี

หรอืหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 
มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้ านวยการออกจากต าแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับรวม
ผูอ้ านวยการ 

การขาดคุณสมบตัิเพราะมอีายุเกนิหกสบิห้าปีบรบิูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๕๐ 

 

มาตรา ๒๗๕๑  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๗ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อ านวยการ 
มหีน้าทีบ่รหิารกจิการของโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์องโรงพยาบาล 
มติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บงัคบับญัชาผูป้ฏบิตัิงานของโรงพยาบาลทุกต าแหน่ง รวมทัง้ให้ 
มหีน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของโรงพยาบาลบรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
รวมทัง้รายงานการเงนิต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรุงกจิการและการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้ านวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของโรงพยาบาล 
 

                                                 
๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑ มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๗ 

มาตรา ๒๘  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดือน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที่

และลูกจา้งของโรงพยาบาล ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงพยาบาลออกจาก
ต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๒) วางระเบยีบเกีย่วกบัการด าเนินงานของโรงพยาบาลโดยไม่ขดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ นโยบาย หรอืมตทิีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๙  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
โรงพยาบาล เพื่อการน้ีผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน
กไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๐๕๒  ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการหรอืผูอ้ านวยการไม่อาจ
ปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการตามล าดบัที่คณะกรรมการก าหนดรกัษาการแทน ถ้า 
ไม่มรีองผูอ้ านวยการหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการหรอื
ผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาลคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทน 

ใหผู้ร้กัษาการแทนตามวรรคหนึ่งมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูอ้ านวยการ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสัง่อื่น

แต่งตัง้ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการหรอืให้มอี านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผูร้กัษาการแทน
เป็นกรรมการหรอืมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูอ้ านวยการดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผูอ้ านวยการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๔ 
ผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาล 

   
 

มาตรา ๓๒  ผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาลมสีามประเภท คอื 
(๑) เจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้ง ไดแ้ก่ ผูซ้ึง่ปฏบิตังิานโดยรบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งจาก

งบประมาณของโรงพยาบาล 

                                                 
๕๒ มาตรา ๓๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๘ 

(๒) ที่ปรกึษาหรอืผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึง่โรงพยาบาลจา้งให้ปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็น 
ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมาปฏิบตัิงานของโรงพยาบาลเป็นการชัว่คราวตาม
มาตรา ๓๖ 

 

มาตรา ๓๓๕๓  เจา้หน้าทีต่้องมคีุณวุฒหิรอืประสบการณ์เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
และอ านาจหน้าทีข่องโรงพยาบาล สามารถท างานใหแ้ก่โรงพยาบาลไดเ้ตม็เวลา รวมทัง้ตอ้ง
มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๓๔  เจา้หน้าทีพ่น้จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๓ 
(๔) ถูกให้ออกหรอืปลดออก เพราะไม่ผ่านการประเมนิผลงานหรอืกระท าผิด

วนิยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
การขาดคุณสมบตัิเพราะมีอายุเกินหกสบิปีบรบิูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก

ต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๕๔ 
 

มาตรา ๓๕  ใหโ้รงพยาบาลวางระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึ
ระบบการจา้งผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก การซือ้บรกิารจากองคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี 
และการร่วมมือกบัสถาบันทางวิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าตามความ
จ าเป็น 

 

มาตรา ๓๖  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของโรงพยาบาล รฐัมนตรีอาจ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรฐัมาปฏิบตัิงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นการชัว่คราวได ้ 
ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ัน้แลว้ และมขีอ้ตกลงทีท่ าไว้
ในการอนุมตั ิ

                                                 
๕๓ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๔ มาตรา ๓๔ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๓๙ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าทีข่องโรงพยาบาล
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจากราชการหรอืออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส าหรบัการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ
ราชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานในโรงพยาบาล ใหเ้จา้หน้าที่
ของรฐัตามวรรคหนึ่งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งและรบัเงนิเดอืนไม่
ต ่ากว่าต าแหน่งและเงนิเดอืนเดมิตามขอ้ตกลงทีท่ าไวใ้นการอนุมตัิ 

 

หมวด ๕ 
การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของโรงพยาบาล 

   
 

มาตรา ๓๗ ๕๕  การบัญชีของโรงพยาบาล ให้ จัดท าตามหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการก าหนดซึง่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกบัการเงนิ การบญัชี และการพสัดุของโรงพยาบาล ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครัง้ 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รบัผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนัแล้ว
เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการได ้

 

มาตรา ๓๘  ให้โรงพยาบาลจดัท างบดุล งบการเงนิ และบัญชที าการส่งผู้สอบ
บญัชภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัยส์นิของโรงพยาบาล โดยให้แสดงความคดิเหน็เป็น
ข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ท าบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

                                                 
๕๕ มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๐ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สอบถามผู้อ านวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจา้หน้าที่
และลูกจา้ง และเรยีกใหส้่งสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
เป็นการเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๓๙  ใหโ้รงพยาบาลท ารายงานประจ าปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิน้ปีงบประมาณ 
รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของโรงพยาบาลในปีที่ ล่วงมาแล้ว บัญชีท าการ พร้อมทัง้
รายงานของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ค าชี้แจงเกีย่วกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานทีจ่ะจดัท าในภายหน้า 

 

มาตรา ๔๐๕๖  การประเมนิผลงานของโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
องคก์ารมหาชน 

 

หมวด ๖ 
การก ากบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๑๕๗  ให้รฐัมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
โรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
โรงพยาบาล ยุทธศาสตรช์าต ินโยบายของรฐับาล มตขิองคณะรฐัมนตร ีและแผนต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงพยาบาล เพื่อการนี้ ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจสัง่ใหโ้รงพยาบาลชี้แจง แสดง
ความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยัง้การกระท าของโรงพยาบาลที่ข ัดต่อกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้โรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรฐับาล มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ตลอดจนสัง่สอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินการของโรงพยาบาลได ้

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

                                                 
๕๖ มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๗ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๑ 

มาตรา ๔๒  เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้รฐัมนตรีเสนอคณะรฐัมนตรี
ด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมตัใิหม้ี
การโอนทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ รายได ้และเงนิงบประมาณของโรงพยาบาลบา้นแพว้ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าทีย่งัคงมผีูค้รองต าแหน่งอยู่ ไปเป็นของโรงพยาบาลบา้นแพว้ตามพระราชกฤษฎกีานี้ 

เพื่อเป็นทุนในการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วในระยะเริ่มแรก  
ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรฐัมนตรีอนุมัติให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาล 
บ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในวงเงนิที่รฐัมนตรพีิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้
โรงพยาบาลบา้นแพว้สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคไ์ด ้

ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการโอนทรัพย์สิน สิทธิ หนี้  รายได้ และ
งบประมาณของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ไปเป็นของโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามวรรคหนึ่ง ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุเป็นอนัยุบเลกิ 

 

มาตรา ๔๓  ในระยะเริม่แรกซึ่งยงัไม่มคีณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบา้น
แพ้วตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ประกอบด้วยปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ ผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรสาคร ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัสมุทรสาคร นายอ าเภอ
บา้นแพ้ว นายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลบา้นแพ้ว เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏบิตัหิน้าที่
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามมาตรา ๔๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ท าหน้าทีบ่รหิารโรงพยาบาลเท่าทีจ่ าเป็นไปพลางก่อนจนกว่าจะมคีณะกรรมการตามพระ
ราชกฤษฎกีา รวมทัง้ด าเนินการใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) และ (๔) และด าเนินการเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อแต่งตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

 

มาตรา ๔๔  ใหผู้้อ านวยการโรงพยาบาลบา้นแพ้วซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงัคบัปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูอ้ านวยการตามพระราชกฤษฎกีานี้ ซึง่ต้องไม่เกนิ
หนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีมผีลใชบ้งัคบั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๒ 

ให้ถือว่าผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามวรรคหนึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะรฐัมนตรใีห้มาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเป็นการชัว่คราวตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อไดม้กีารแต่งตัง้ผู้อ านวยการตาม
พระราชกฤษฎกีานี้แลว้ ใหผู้้อ านวยการโรงพยาบาลบา้นแพ้วมสีทิธไิดร้บับรรจุกลบัเขา้
รบัราชการในกระทรวงสาธารณสุขในระดบัต าแหน่งและเงนิเดือนที่ไม่ต ่ากว่าต าแหน่ง
และเงนิเดอืนเดมิ 

 

มาตรา ๔๕  การเปลี่ยนข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
โรงพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประสงค์เปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรอืลูกจ้างของโรงพยาบาล
บ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกานี้  ต้องผ่านการคัดเลือกและการประเมินผลตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ ก าหนด 

การจะบรรจุหรอืแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืลูกจา้งตามวรรคหนึ่งใหด้ ารงต าแหน่งใด ๆ 
ในโรงพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เป็นไปตามอัตราก าลัง คุณสมบัติ และอตัรา
เงนิเดือนหรอืค่าจ้างตามที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ ก าหนด ซึ่งจะต้องพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งและอตัราก าลงัของโรงพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีานี้ จะมขีึน้ดว้ย
และจะต้องได้รบัเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรอืสวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื่น ซึ่ง
รวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าทีข่า้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ัน้ไดร้บัอยู่เดมิ 

การบรรจุแต่งตัง้ผูท้ี่ผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามวรรคหนึ่ง ให้มผีลใน
วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารด าเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

การเปลีย่นจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของโรงพยาบาลใหถ้อืว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
โรงพยาบาลใหถ้อืว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่งหรอืเลกิจา้งโดย
ไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับ าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๓ 

มาตรา ๔๖  ใหส้ว่นราชการในโรงพยาบาลบา้นแพว้ กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่มอียู่
ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั เป็นส่วนงานของโรงพยาบาลจนกว่าจะไดจ้ดัตัง้
สว่นงานใหม่ 

 

มาตรา ๔๗  ในระหว่างทีย่งัไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศของโรงพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้น าระเบียบ ข้อบงัคบั หรอืประกาศของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกาน้ี 
ใชบ้งัคบัมาใชโ้ดยอนุโลมเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อพระราชกฤษฎกีานี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลกีภยั 
นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เนื่องจากเป็นการสมควร
จดัระบบการบรหิารงานโรงพยาบาลบา้นแพว้ใหส้ามารถบรหิารงานไดอ้ย่างอสิระ คล่องตวั 
และเอือ้อ านวยต่อการใช้บุคลากรและทรพัยากรของรฐัใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
สงูสดุ เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารทางสาธารณสขุใหแ้ก่ชุมชนในเขตอ าเภอบา้นแพว้และพืน้ที่
ต่อเนื่องหรอืใกลเ้คยีงไดอ้ย่างมคีุณภาพ ตลอดทัง้สามารถใหบ้รกิารส่งเสรมิสขุภาพและการ
ป้องกันโรคได้อย่างมีประสทิธิภาพ สมควรจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้วขึ้นเป็นองค์การ
มหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพว้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๕๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบา้นแพว้ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการโรงพยาบาลบา้นแพว้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎกีาน้ี และอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิน
คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระและยงัคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงัคบั ให้ปฏบิตัิหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการโรงพยาบาลบา้นแพว้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาล
บา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีานี้ 

ในกรณีทีก่ารสรรหาและแต่งตัง้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และ
กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ต ามพ ระราชกฤษฎีก าจัดตั ้ง โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดเ้ริม่ด าเนินการแลว้แต่ยงัไม่แล้วเสรจ็ในวนัทีพ่ระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้ต่อไปได้ และให้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการโดยชอบตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ และมใิห้น ามาตรา ๑๒ วรรคสี ่

                                                 
๕๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๗๒ ก/หน้า ๑๑๔/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๕ 

แห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาน้ีมาใชบ้งัคบั 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้ ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๒๑  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด 
ประกาศ ค าสัง่หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีดอา้งถงึคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบา้น
แพ้วตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ใหถ้อืว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสัง่หรอื
มตขิองคณะรฐัมนตรนีัน้อา้งถงึคณะกรรมการโรงพยาบาลบา้นแพว้ตามพระราชกฤษฎกีา
จัดตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๒๒  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ หรอืค าสัง่ที่ออกตาม
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใชบ้งัคบั
อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อ
พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนด ประกาศ หรือ
ค าสัง่ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบั  ทัง้นี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๓   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัต่ิาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์าร
มหาชน) ให้สอดคล้องกบับทบญัญัติในพระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์การมหาชน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทัง้แก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน) เพื่อให้
การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๖ 

พระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ่๕๕ ในรชักาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ
ขึน้เป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านักงาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มาตรา ๒๕๙  พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 
“เทคโนโลยีอวกาศ” ๖๐ หมายความว่า เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ 

จากอวกาศ 

                                                 
๕๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๙๘ ก/หน้า ๑๙/๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 
๖๐ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “เทคโนโลยีอวกาศ” เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงาน

พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๗ 

“ภูมิสารสนเทศ” ๖๑ หมายความว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ
เทคโนโลยดี้านการส ารวจ การท าแผนที่ และการวเิคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่เขา้ด้วยกนั 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโลก ได้แก่ ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก ระบบการรับรู้จาก
ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

“คณะกรรมการ”๖๒ หมายความว่า คณะกรรมการส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ 

“กรรมการ”๖๓ หมายความว่า กรรมการส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมสิารสนเทศ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมสิารสนเทศ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

มาตรา ๔๖๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

                                                 
๖๑ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ภูมสิารสนเทศ” เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “กรรมการ” แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงาน

พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๔ มาตรา ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๘ 

หมวด ๑ 
การจดัตัง้ วตัถุประสงค ์และอ านาจหน้าที ่

   
 

มาตรา ๕  ให้จดัตัง้องค์การมหาชนขึน้ เรยีกว่า “ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สทอภ.” และใหใ้ชช้ื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Geo - Informatics and Space Technology Development Agency 
(Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “GISTDA” 

 

มาตรา ๖  ให้ส านักงานมทีี่ตัง้ของส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรอืจงัหวดัอื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗๖๕  ใหส้ านกังานมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศใหเ้ป็นความรูท้ีไ่รพ้รมแดนและ

เกดิประโยชน์แก่สว่นรวม 
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน 

ภูมสิารสนเทศจากขอ้มลูดาวเทยีม และขอ้มลูส ารวจจากแหล่งอื่น ๆ 
(๓) ใหบ้รกิารขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ ซึง่รวมทัง้การ

จดัท าแผนทีแ่ละบรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๔) ให้บริการจดัหาเครื่องมือ ออกแบบ หรอืบรกิารใด ๆ โดยใช้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 
(๕) ให้บรกิารให้ค าปรกึษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมสิารสนเทศ 
(๖) ศกึษา คน้ควา้ วจิยั พฒันา และด าเนินการอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืต่อเนื่องกบั

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทัง้การจัดหา การพัฒนา และการสร้าง  
ระบบดาวเทยีม 

(๗) ก าหนดมาตรฐานกลางด้านภูมสิารสนเทศ และใหบ้รกิารรบัตรวจสอบการ
ด าเนินการตามมาตรฐานกลางดงักล่าว รวมถงึส่งเสรมิการน ามาตรฐานด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศไปใช ้

                                                 
๖๕ มาตรา ๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๔๙ 

(๘) สง่เสรมิความร่วมมอืและใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การให้บรกิารตามมาตรานี้ ส านักงานจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร
หรอืไม่กไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๘  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้ านกังานมอี านาจหน้าที่
กระท ากจิการดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง หรอืมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 
(๒)๖๖ ก่อตัง้สทิธหิรอืท านิตกิรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการ

ของส านกังาน 
(๓)๖๗ เข้าร่วมทุนหรือด าเนินงานร่วมกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่ เกี่ยวกับ

วตัถุประสงคข์องส านกังาน 
(๓/๑)๖๘ ถือหุ้นหรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในกจิการของนิติบุคคลอื่นด้านเทคโนโลยี

อวกาศหรือภูมิสารสนเทศ ซึ่งการถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวต้องไม่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการมุ่งแสวงหาก าไร 

(๔) กูย้มืเงนิเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์
(๕) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการด าเนินกจิการ 
(๖) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของส านกังาน 
(๗) ติดต่อประสานงานและท าความตกลงร่วมมอืในโครงการแลกเปลี่ยนหรอื

ช่วยเหลอืทางวชิาการกบัหน่วยงานหรอืองคก์ารต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศในกจิการ
อนัเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องส านกังาน 

(๘) ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการทีม่อี านาจหน้าที่
เกีย่วกบัเทคโนโลยอีวกาศและระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรต์ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(๙) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่ องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส านกังาน 

                                                 
๖๖ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๗ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๘ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓/๑) เพิม่โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๐ 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๓) การถอืหุน้หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นตาม (๓/๑) และการกูย้มื
เงนิตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด๖๙ 

 

หมวด ๒ 
ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการด าเนินกจิการของส านกังานประกอบดว้ย 
(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๒ 
(๒) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 
(๓) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทัง้จากต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการด าเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของส านกังาน 
 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องส านักงานไม่เป็นรายไดท้ีต่้องน าส่งกระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหารมิทรพัย์ซึ่งส านักงานได้มาจากการให้หรอืซื้อด้วยเงนิ
รายไดข้องส านกังานเป็นกรรมสทิธิข์องส านกังาน 

ให้ส านักงานมอี านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช้ จ าหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของส านกังาน 

 

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงนิของส านักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกจิการของส านักงาน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของส านักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

                                                 
๖๙ มาตรา ๘ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๑ 

หมวด ๓ 
การบรหิารและการด าเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓๗๐  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการส านักงาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ้
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สงูในดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม* ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ และเจา้กรมแผนทีท่หาร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกนิหกคน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ หรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของส านกังาน 
ซึง่จะตอ้งเป็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยอีวกาศ หรอืภูมสิารสนเทศ ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้ผูอ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และใหผู้้อ านวยการ
แต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่ป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจ าเป็น 

กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือ
เงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทัง้การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด ารงต าแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑก์ลางทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิต้องมคีุณสมบตัแิละ
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

                                                 
๗๐ มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๒ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของส านักงานหรอืทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญซึง่
มสีญัญาจา้งกบัส านกังาน 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึง่ส านักงานจ าเป็นตอ้ง
แต่งตัง้ตามขอ้ผกูพนั หรอืมคีุณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบัส านกังาน 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีใน
กจิการที่กระท ากบัส านักงาน หรอืในกิจการซึ่งมีสภาพเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
ส านักงาน  ทัง้นี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั
ทีส่ านกังานเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสีปี่ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี 

หรอืหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

หรอืกระท าการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๓ 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระให้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ผูอ้ื่นด ารงต าแหน่งแทน เวน้แต่วาระเหลอือยู่  
ไม่ถงึเกา้สบิวนั จะไม่แต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้และ
ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนต าแหน่งทีว่่างนัน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่
ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ที่ท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชัว่คราว 

 

มาตรา ๑๙๗๑  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกจิการ
และการด าเนินการของส านักงานเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจ
หน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน
ของส านกังาน 

(๒) อนุมตังิบประมาณประจ าปี งบการเงนิ แผนการลงทุน และแผนการเงนิของ
ส านกังาน 

(๓) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด หรอืประกาศเกี่ยวกบัส านักงานในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทัว่ไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของ 
สว่นงานดงักล่าว 

(ข) การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนผู้อ านวยการ การปฏบิตังิาน
และการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้อ านวยการ การรกัษาการแทนและการมอบให้
ผูอ้ื่นปฏบิตังิานแทนผูอ้ านวยการ 

(ค) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื่นของผูป้ฏบิตังิานของส านกังานตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๓) 

(ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูอ้ านวยการ และผูป้ฏบิตังิานของส านกังาน 
                                                 

๗๑ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๔ 

(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การพัฒนา การประเมินผลงาน  
การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และ  
การอุทธรณ์ การลงโทษของผู้ปฏิบตัิงานของส านักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๓) 
รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการจา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ และลกูจา้ง 

(ฉ) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิของส านักงาน 
รวมทัง้การบญัชแีละการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ช) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นแก่ผูป้ฏบิตังิานของส านกังาน 
(ซ) การแต่งตัง้และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ฌ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 
(ญ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการและผู้ปฏิบตัิงานของส านักงาน 

และเครื่องหมายส านกังาน 
(ฌ) การใหบ้รกิารขอ้มลู การเผยแพร่ หรอืการน าขอ้มลูไปใช ้

(๔) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทนและ
ค่าบรกิารในการด าเนินกจิการของส านกังาน 

(๕) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่ องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส านกังาน 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย พระราชกฤษฎกีานี้ หรอืตามที่
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรพัย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ฉ) ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที่ ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นัน้
แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบและใหท้ีป่ระชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ัน้สมควรจะอยู่ในทีป่ระชุม
และมมีตใินการประชุมเรื่องนัน้ไดห้รอืไม่  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๕ 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๐ /๑ ๗๒  ในการควบคุมดูแลการด า เนิน งานของส านั กงาน  
ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงานของส านักงานให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต่์อภารกิจ ความมีประสทิธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ความซื่อสตัย์สุจริต การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

มาตรา ๒๑๗๓  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๙ (๓) (ซ) และ
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรอืปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ้

ที่ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้อง 
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที่กระท ากบัส านักงานหรือในกจิการที่เป็นการแข่งขนักบั
กจิการของส านักงาน  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของส านักงานในนิติบุคคลซึ่งส านักงานเข้าร่วมทุนตาม
มาตรา ๘ (๓) หรอืส านกังานเป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นตามมาตรา ๘ (๓/๑) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ใหน้ าความในมาตรา ๒๐ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒๗๔  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
ไดร้บัเบีย้ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

                                                 
๗๒ มาตรา ๒๐/๑ เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๓ มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๔ มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๖ 

มาตรา ๒๓๗๕  ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของ
ส านกังาน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูม้อี านาจสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้ านวยการ 
การสรรหาผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้อง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ลางทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

มาตรา ๒๓/๑๗๖  ในการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการต้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่มี เหตุต้องแต่งตัง้ผู้อ านวยการ และหากมีเหตุผลจ าเป็นให้
คณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิหกสบิวนั หากด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องคก์ารมหาชนเพื่อรายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 

 

มาตรา ๒๔๗๗  ผู้อ านวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของส านักงานตามที่ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงาน สามารถท างานให้แก่ส านักงานไดเ้ต็มเวลา และต้องไม่เป็นผูป้ฏบิตัิงาน
ของส านักงาน รวมทัง้ต้องมคีุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่ าด้วย
องคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๒๕๗๘  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๒๖  ผูอ้ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้
อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

                                                 
๗๕ มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๖ มาตรา ๒๓/๑ เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๗ มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๘ มาตรา ๒๕ ยกเลกิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๗ 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้ านวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี

หรอืหย่อนความสามารถ 
(๕)๗๙ ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม (๔) ต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าทีม่อียู่ โดยไม่
นบัรวมผูอ้ านวยการ 

การขาดคุณสมบตัเิพราะมอีายุเกนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหถ้อืว่าเป็นการพน้จาก
ต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๘๐ 

 

มาตรา ๒๘๘๑  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๗ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อ านวยการ 
มหีน้าที่บรหิารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ของส านักงาน  
มติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานทุกต าแหน่ง รวมทัง้ 
ใหม้หีน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑ ) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของส านกังานบรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านกังาน 
รวมทัง้รายงานการเงนิต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของ
ส านกังานใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

                                                 
๗๙ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๐ มาตรา ๒๗ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๑ มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๘ 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
ส านกังาน 

 

มาตรา ๒๙  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที่

และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามข้อบงัคบัที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกบัการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ นโยบาย หรอืมตทิีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๙/๑๘๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรอืผู้อ านวยการ 
ไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการที่มอีาวุโสตามล าดบัรกัษาการแทน ถ้าไม่มี
รองผูอ้ านวยการหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัิหน้าทีไ่ด้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการหรอื
ผูป้ฏบิตังิานของส านกังานคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทน 

ใหผู้ร้กัษาการแทนตามวรรคหนึ่งมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูอ้ านวยการ 
ในกรณีทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่อื่นแต่งตัง้ใหผู้อ้ านวยการเป็น

กรรมการหรอืให้มอี านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รกัษาการแทนเป็นกรรมการหรอืมอี านาจ
หน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูอ้ านวยการดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๐  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
ส านักงาน เพื่อการนี้ผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนก็
ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๑  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของผูอ้ านวยการ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

                                                 
๘๒ มาตรา ๒๙/๑ เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๕๙ 

หมวด ๔ 
ผูป้ฏบิตังิานของส านกังาน 

   
 

มาตรา ๓๒  ผูป้ฏบิตังิานของส านกังานมสีามประเภท คอื 
(๑) เจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้ง ไดแ้ก่ ผูซ้ึง่ปฏบิตังิานโดยรบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งจาก

งบประมาณของส านกังาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งส านักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญโดยมสีญัญาจา้ง 
(๓) เจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่มาปฏบิตังิานของส านกังานเป็นการชัว่คราวตามมาตรา ๓๖ 
 

มาตรา ๓๓๘๓  เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าที่ของส านักงาน สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เตม็เวลา 
รวมทัง้ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๓๔๘๔  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๓๕  เจา้หน้าทีพ่น้จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓)๘๕ ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๓ 
(๔) ถูกให้ออกหรอืปลดออกเพราะไม่ผ่านการประเมนิผล หรอืกระท าผดิวนิัย

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
การขาดคุณสมบตัิเพราะมีอายุเกินหกสบิปีบรบิูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก

ต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๘๖ 
 

                                                 
๘๓ มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๔ มาตรา ๓๔ ยกเลกิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๕ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๖ มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๐ 

มาตรา ๓๕/๑๘๗  ส านกังานอาจท าสญัญาจา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืลกูจา้ง
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาจา้งได ้

 

มาตรา ๓๖  เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานของส านักงาน รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนกังาน เจา้หน้าที ่หรอืผูป้ฏบิตังิานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่น
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั มาปฏิบตัิงานใน
ส านกังานเป็นการชัว่คราวได ้ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของ
ผูน้ัน้ และมขีอ้ตกลงทีท่ าไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่ง
ได้รบัอนุมตัิให้มาปฏิบตัิงานเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาต 
ให้ออกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม่า
ปฏบิตังิานในสถาบนั ส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นท านองเดยีวกนัเสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาทีม่าปฏบิตังิานในส านักงาน ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้รบั
การบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งและรบัเงนิเดอืนในสว่นราชการหรอืหน่วยงานเดมิ
ในระดบัต าแหน่งทีไ่ม่ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งเดมิตามขอ้ตกลงทีท่ าไว ้

 

หมวด ๕ 
การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของส านกังาน 

   
 

มาตรา ๓๗๘๘  การบญัชขีองส านักงาน ให้จดัท าตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ก าหนดซึง่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบั
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครัง้ 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของส านักงานท าหน้าที่ เป็น 
ผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รบัผดิชอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

                                                 
๘๗ มาตรา ๓๕/๑ เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๘ มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๑ 

ในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนัแล้ว
เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการได ้

 

มาตรา ๓๘  ให้ส านักงานจดัท างบดุล งบการเงนิ และบญัชีท าการ ส่งผู้สอบ
บญัชภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผูส้อบ
บญัชแีละประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิและทรพัยส์นิของส านกังาน โดยใหแ้สดงความคดิเหน็
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ท าบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของส านกังาน สอบถามผูอ้ านวยการ เจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้ง หรอืบุคคลอื่น
และเรยีกใหส้ง่สรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของส านกังานเป็นการเพิม่เตมิ
ไดต้ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๓๙  ให้ส านักงานท ารายงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้
กล่าวถงึผลงานของส านกังานในปีทีล่่วงมาแลว้ บญัชที าการ พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบ
บญัช ีรวมทัง้ค าชี้แจงเกี่ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะ
จดัท าในภายหน้า 

 

มาตรา ๔๐๘๙  การประเมนิผลงานของส านกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
องคก์ารมหาชน 

 

หมวด ๖ 
การก ากบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๑๙๐  ให้รฐัมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
ส านกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ส านกังาน 

                                                 
๘๙ มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๒ 

ยุทธศาสตรช์าต ินโยบายของรฐับาล มตขิองคณะรฐัมนตร ีและแผนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ส านักงาน เพื่อการนี้ ให้รฐัมนตรีมีอ านาจสัง่ให้ส านักงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท า
รายงาน หรอืยบัยัง้การกระท าของส านักงานทีข่ดัต่อกฎหมาย วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้
ส านักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตรี หรือแผนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัส านักงาน ตลอดจนสัง่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ส านกังานได ้

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๔๒  เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้รัฐมนตรีเสนอ
คณะรฐัมนตรดี าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่ออนุมตัิให้มกีารโอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้สนิ และเงนิงบประมาณของกอง
ส ารวจทรพัยากรธรรมชาติด้วยดาวเทยีม ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ และฝ่าย
ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ 
ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ เว้นแต่เงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าซึ่งมีผู้ครองอยู่ ไปเป็นของส านักงานตาม 
พระราชกฤษฎกีานี้ 

 

มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย รองปลดักระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ซึ่งปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม 
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ผู้แทน
ส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการปฏริูประบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒอิื่นอกีจ านวนสามคนซึ่งกรรมการ
โดยต าแหน่งขา้งต้นร่วมกนัคดัเลอืก เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการ 
และให้ปฏบิตัหิน้าที่ไปจนกว่าจะมคีณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี้ ซึง่ต้องไม่เกนิ
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั 

                                                                                                                  
๙๐ มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ

และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๓ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่ งตั ้งข้าราชการในสังกัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นการชัว่คราวไปจนกว่าจะมีผู้อ านวยการตาม 
พระราชกฤษฎกีานี้ ซึง่ตอ้งไม่เกนิสองรอ้ยสีส่บิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๔  ข้าราชการและลูกจ้างของกองส ารวจทรพัยากรธรรมชาติด้วย
ดาวเทยีม ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิและฝ่ายประสานและส่งเสรมิการพฒันา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ในวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใช้บงัคบั ซึ่งสมคัรใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส านักงานให้ใช้สทิธิแจ้ง  
ความจ านงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ 
ก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และต้องผ่านการ
คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ 
ก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่
คณะรฐัมนตรกี าหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุแต่งตัง้ผูท้ี่ผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามวรรคหนึ่ง ให้มผีลใน
วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารด าเนินการตามมาตรา ๔๒ 

 

มาตรา ๔๕  ให้ผู้ที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตาม
มาตรา ๔๔ ไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทน ตามต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ตามที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ ก าหนด รวมทัง้ไดร้บัสวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื่นซึง่
รวมกนัแลว้ต้องไม่น้อยกว่าเงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรอืสวสัดกิารและประโยชน์
อย่างอื่นทีข่า้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ัน้เคยไดร้บัจากสว่นราชการ 

การเปลีย่นจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที ่ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการ 
เพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของส านักงาน ให้ถือว่า
เป็นการออกจากงาน เพราะทางราชการยุบต าแหน่งหรอืเลกิจา้งโดยไมม่คีวามผดิ และให้
ไดร้บับ าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๔ 

มาตรา ๔๖  ในระหว่างทีย่งัไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดของ
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ ให้น าระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ
หรอืขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ และส านักงานปลดักระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถุประสงคห์รอือ านาจหน้าทีท่ีจ่ะ
เป็นของส านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใช้อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บงัคบัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลกีภยั 
นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เนื่องจากการด าเนิน
กจิการของรฐัทางดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศจะต้องกระท าโดยใชค้วามรู้
และเทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรใ์นระดบัสงู รวมทัง้จะต้องมกีารลงทุนในการพฒันาและ
ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดงักล่าว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปนัน้ยงัจะต้องกระท าด้วยความทนัสมยั มกีาร
แลกเปลีย่นขอ้มูลเพื่อประสานงานกบัภาคเอกชนหรอืหน่วยงานอื่นทัง้ในและต่างประเทศ
เพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์ สมควรใหภ้ารกจิดงักล่าวกระท าโดยองคก์ารมหาชนเพื่อใหม้กีาร
พัฒนา การบริหาร และการจัดการที่มีความเป็นอิสระคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๙๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๔๐  ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขค าว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม” เป็น “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” และค าว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น 
“ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ โดยที่พระราชบญัญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญัญัติให้จดัตัง้ส่วนราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แลว้ และเนื่องจาก
พระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รฐัมนตรผีู้ด ารง
ต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยใหม้กีาร
แก้ไขบทบญัญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัิให้
เป็นไปตามหลกัการที่ปรากฏในพระราชบญัญัติและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จงึสมควร
แก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมี
                                                 

๙๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๖ 

ความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผดิชอบตามกฎหมายนัน้ไปเป็น
ของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ 
สว่นราชการ รฐัมนตร ีผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีข่องสว่นราชการใหต้รงกบัการ
โอนอ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการใหต้รงตามภารกจิทีม่กีารตดั
โอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทัง้ตดัส่วนราชการเดมิทีม่กีารยุบ
เลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี้ 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๒  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎกีาทีใ่ชบ้งัคบัอยู่
ในวันก่อนวันที่พ ระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ร ักษาการหรือเป็นผู้ร ักษาการร่วม ให้
เปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเป็นผู้
รกัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๑ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้  

บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัในส่วนที่ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นผู้ร ักษาการหรือเป็นผู้รกัษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ร ักษาการหรือเป็น 
ผูร้กัษาการร่วม 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบัในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๒ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

                                                 
๙๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๗ 

มาตรา ๑๕  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อา้งถึง “กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย”ี “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบัญญัตินัน้อ้างถึง 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ แผน และ
นโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งส านั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ  
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒)พ.ศ. ๒๕๖๒๙๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการบรหิารส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศที่มีอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงัคบั เป็นคณะกรรมการ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่

                                                 
๙๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๗๒ ก/หน้า ๑๐๓/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๘ 

แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหป้ระธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิยงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ส านักงาน
พฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๒๙  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ หรอืค าสัง่ใดอา้งถงึ
คณะกรรมการบรหิารส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสัง่นัน้อ้างถึง
คณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๓๐  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ หรอืค าสัง่ทีอ่อกตาม
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ช้
บงัคบัไดต่้อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราช
กฤษฎกีานี้ จนกว่าจะมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ หรอืค าสัง่ทีอ่อกตามพระ
ราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงัคบั  ทัง้นี้ ต้องไม่
เกนิหนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๑  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๖๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคก์ารมหาชน) เพื่อใหม้คีวามชดัเจนและครอบคลุมภารกจิของส านกังานยิง่ขึน้ รวมทัง้
แกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจหน้าทีข่องส านกังานเพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง
ส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแนวทางการใช้ประโยชน์ด้าน
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ และบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัต่ิาง ๆ ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๐ 

พระราชกฤษฎกีา 
จดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เป็นปีที ่๖๑ ในรชักาลปัจจบุนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาตขิึน้เป็นองคก์าร
มหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบัน
เทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

มาตรา ๒๙๔  พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 
“เทคโนโลยนีิวเคลยีร์” หมายความว่า วทิยาการในการน าความรูด้า้นนิวเคลยีร์

ไปใชป้ระโยชน์แก่มนุษยชาต ิ
“วจิยั” หมายความว่า ศกึษา ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง วเิคราะห ์และพฒันาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
“สถ าบัน ” ห ม าย ค ว าม ว่ า  ส ถ าบั น เท ค โน โลยีนิ ว เค ลีย ร์แ ห่ งช าต ิ 

(องคก์ารมหาชน) 

                                                 
๙๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๓๙ ก/หน้า ๑/๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๑ 

“คณะกรรมการ”๙๕ หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนั เทคโนโลยี 
นิวเคลยีร์แห่งชาติ 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสถาบนั 
“เจา้หน้าที”่ หมายความว่า เจา้หน้าทีข่องสถาบนั 
“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของสถาบนั 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

มาตรา ๔๙๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

หมวด ๑ 
การจดัตัง้ วตัถุประสงค ์และอ านาจหน้าที ่

   
 

มาตรา ๕  ให้จัดตัง้องค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สทน.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “TINT” 

 

มาตรา ๖  ใหส้ถาบนัมทีีต่ัง้ของส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรอื
จงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗๙๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วจิยัเกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์และการประยุกตใ์ช ้
(๒) ให้บรกิารเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์ผลติและใหบ้รกิารผลติภณัฑ์ไอโซโทปรงัส ี

และการจดัการกากกมัมนัตรงัส ี
(๓) ใหบ้รกิารทางวชิาการ สง่เสรมิ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้น

วทิยาศาสตรน์ิวเคลยีร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรด้านการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์

                                                 
๙๕ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนั

เทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๖ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๗ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๒ 

(๔) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การตรวจวัดปริมาณรังสีใน
สิง่แวดลอ้ม และการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี

(๕) ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยั และการพทิกัษ์ความ
ปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี

 

มาตรา ๘  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมอี านาจหน้าที่
กระท ากจิการดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 
(๒) ก่อตัง้สทิธ ิหรอืท านิตกิรรมใด ๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิ 
(๓) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ

ต่างประเทศในกจิการทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของสถาบนั 
(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื่นในกจิการทีเ่กีย่วกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
(๖) กูย้มืเงนิเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
(๗) ให้กูย้มืเงนิเพื่อเป็นทุนในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัโดย 

มหีลกัประกนัดว้ยบุคคลหรอืทรพัย ์
(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการด าเนินกจิการ 
(๘/๑)๙๘ ออกวุฒบิตัร ใบรบัรองผูผ้่านการฝึกอบรมและรบัรองบุคลากรดา้นการ

ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์
(๙) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสถาบัน 

หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
การเขา้ร่วมทุนกบันิติบุคคลอื่นตาม (๕) หรอืการกู้ยืมเงนิตาม (๖) ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

หมวด ๒ 
ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุน และทรพัยส์นิในการด าเนินการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

                                                 
๙๘ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๘/๑) เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๓ 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๐ 
(๒) เงนิทีร่ฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 
(๓) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน หรอืองค์กรอื่น รวมทัง้จากต่างประเทศหรอื

องคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการด าเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 
 

มาตรา ๑๐  บรรดารายได้ของสถาบนัไม่เป็นรายได้ทีต่้องน าส่งกระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรพัย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงิน
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสทิธิข์องสถาบนั 

ให้สถาบนัมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช้ จ าหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงินของสถาบันให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ าย เงินของสถาบันให้ เป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๓ 
การบรหิารและการด าเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓๙๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการสถาบนั
เทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
และประสบการณ์สงูทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม หรอืเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสีค่น ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการ
ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิ
                                                 

๙๙ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๔ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกนิหา้คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูม้ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์เป็นทีป่ระจกัษ์ในดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม 
เทคโนโลยนีิวเคลยีร ์หรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสถาบนั 

ให้ผูอ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และใหผู้้อ านวยการ
แต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่ป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจ าเป็น 

ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒติอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง
หรอืเงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทัง้การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด ารงต าแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑก์ลางทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒติ้องมคีุณสมบตัิและ
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 
(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของสถาบนั หรอืทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญซึง่มี
สญัญาจา้งกบัสถาบนั 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสถาบนัจ าเป็นต้อง
แต่งตัง้ตามขอ้ผกูพนั หรอืมคีุณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบัสถาบนั 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๕ 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะต้องไม่ประกอบ
กจิการซึง่มสีภาพเป็นการแขง่ขนักบักจิการของสถาบนั หรอืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการ
ทีก่ระท ากบัสถาบนั  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการในนิตบิุคคลซึง่สถาบนัเขา้ร่วมทุน 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสีปี่ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจ
ไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี

หรอืหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

หรอืกระท าการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 
 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ หรอืในกรณีที่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิม่ขึ้นใน
ระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง้แทนต าแหน่งทีว่่างหรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้ อยู่ในต าแหน่งเท่ากบั
วาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธาน



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๖ 

กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ที่ท าหน้าที่ประธาน
กรรมการเป็นการชัว่คราว 

 

มาตรา ๑๙๑๐๐  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกจิการ
และการด าเนินงานของสถาบนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้อ านาจหน้าที่
เช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และก ากบัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
(๒) ก าหนดแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี และแผนอื่นของสถาบนั 
(๓) อนุมตังิบประมาณประจ าปี งบการเงนิ และแผนการลงทุน 
(๔) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศเกีย่วกบัสถาบนัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทัว่ไป การจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของ 
สว่นงานดงักล่าว 

(ข) การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนผู้อ านวยการ การปฏบิตังิาน
และการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้อ านวยการ การรกัษาการแทนและการมอบให้
ผูอ้ื่นปฏบิตังิานแทน 

(ค) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื่นของผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๓) 

(ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูอ้ านวยการ และผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

(จ) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตัง้ การพฒันา การประเมนิผลงาน การ
ถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์การลงโทษของผู้ปฏิบตัิงานของสถาบนัตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๓) รวมทัง้
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข ในการจา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ และลกูจา้ง 

(ฉ) การบริหารและจดัการการเงิน การพัสดุ และทรพัย์สินของสถาบัน 
รวมทัง้การบญัช ีและการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ช) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นแก่ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 
(ซ) การแต่งตัง้และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                 
๑๐๐ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๗ 

(ฌ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 

(ญ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการและผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัและ
เครื่องหมายสถาบนั 

(๕) เสนอรายงานประจ าปีต่อรฐัมนตรตีามมาตรา ๓๗ 
(๖) กระท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่

คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรพัย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้อง

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

มาตรา ๑๙/๑ ๑๐๑  ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของสถาบัน  ให้
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต่์อภารกิจ ความมีประสทิธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ความซื่อสตัยส์ุจรติ การลดขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน การกระจายอ านาจการตดัสนิใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

มาตรา ๒๐๑๐๒  การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครองมาใช้บงัคบัแก่การประชุม
ของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑๑๐๓  คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒซิึง่มคีวามเชีย่วชาญ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตาม 

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๒ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๓ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๘ 

มาตรา ๑๙ (๔) (ซ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ้

ทีป่รกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะตอ้ง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที่กระท ากบัสถาบนัหรอืในกิจการที่เป็นการแข่งขนักบั
กจิการของสถาบนั  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ใหน้ าความในมาตรา 
๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒๑๐๔  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
ไดร้บัเบีย้ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๓๑๐๕  ให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของ
สถาบนัภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูม้อี านาจสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้ านวยการ 
การสรรหาผู้อ านวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้อง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ลางทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 
 

มาตรา ๒๓/๑๑๐๖  ในการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตัง้ผู้อ านวยการ และหากมีเหตุผลจ าเป็นให้
คณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิหกสบิวนั หากด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องคก์ารมหาชนเพื่อรายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 

 

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๕ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๖ มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๗๙ 

มาตรา ๒๔๑๐๗  ผู้อ านวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกบักจิการของสถาบนัตามที่ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ
สถาบนั สามารถท างานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา รวมทัง้ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๒๕  ผูอ้ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้
อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้น 
จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้ านวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี 

หรอืหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม (๔) ต้อง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าทีม่อียู่ โดยไม่นับ
รวมผูอ้ านวยการ 

การขาดคุณสมบตัเิพราะมอีายุเกนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหถ้อืว่าเป็นการพน้จาก
ต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๑๐๘ 

 

มาตรา ๒๗๑๐๙  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๕ วรรคสองและวรรคสาม ใหผู้อ้ านวยการ
มหีน้าทีบ่รหิารกจิการของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์องสถาบนั มตขิอง
คณะรฐัมนตร ีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทุกต าแหน่ง รวมทัง้ใหม้หีน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

                                                 
๑๐๗ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๘ มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐๙ มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๐ 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั 
รวมทัง้รายงานการเงนิและการบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปี
ต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรุงกจิการและการด าเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัต่อคณะกรรมการ 

ผูอ้ านวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 
 

มาตรา ๒๘  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที่

และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามข้อบงัคบัที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๘/๑๑๑๐  ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรอืผู้อ านวยการ
ไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการที่มอีาวุโสตามล าดบัรกัษาการแทน ถ้าไม่มี
รองผูอ้ านวยการหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัิหน้าทีไ่ด้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการหรอื
ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทน 

ใหผู้ร้กัษาการแทนตามวรรคหนึ่งมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูอ้ านวยการ 
ในกรณีทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่อื่นแต่งตัง้ใหผู้อ้ านวยการเป็น

กรรมการหรอืใหม้อี านาจหน้าทีอ่ย่างใด ใหผู้ร้กัษาการแทนมอี านาจหน้าทีเ่ป็นกรรมการ
หรอืมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูอ้ านวยการดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๙  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั เพื่อการน้ีผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

                                                 
๑๑๐ มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๑ 

มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นของผูอ้ านวยการ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๔ 
ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๑  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 
(๑) เจา้หน้าที่หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึง่ปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง

จากงบประมาณของสถาบนั 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบนัจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่

ปรกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญโดยมสีญัญาจา้ง 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชัว่คราวตาม

มาตรา ๓๔ 
 

มาตรา ๓๒๑๑๑  เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าทีข่องสถาบนั สามารถท างานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา รวมทัง้
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๓๓  เจา้หน้าทีพ่น้จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 

ทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
การขาดคุณสมบตัิเพราะมีอายุเกินหกสบิปีบรบิูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก

ต าแหน่งตามก าหนดเวลาในสญัญาจา้ง๑๑๒ 
 

                                                 
๑๑๑ มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๒ 

มาตรา ๓๓/๑๑๑๓  สถาบนัอาจท าสญัญาจา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืลูกจา้ง
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาได ้

 

มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนกังาน เจา้หน้าที ่หรอืผูป้ฏบิตังิานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่น
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงาน 
ในสถาบนัเป็นการชัว่คราวได ้ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของ
ผูน้ัน้ และมขีอ้ตกลงทีท่ าไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบตัิงานอื่นตามวรรคหนึ่ง
ได้รบัอนุมตัิให้มาปฏิบตัิงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบนั ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาต  
ใหอ้อกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้บัระยะเวลาระหว่างทีม่า
ปฏบิตังิานในสถาบนัส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นท านองเดยีวกนัเสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาทีม่าปฏบิตังิานในสถาบนั ใหบุ้คคลตามวรรคหนึ่งไดร้บัการ
บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งและรบัเงนิเดอืนในส่วนราชการหรอืหน่วยงานเดมิใน
ระดบัต าแหน่งทีไ่ม่ต ่ากว่าระดบัต าแหน่งเดมิตามขอ้ตกลงทีท่ าไว ้

 

หมวด ๕ 
การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๕๑๑๔  การบญัชขีองสถาบนั ใหจ้ดัท าตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครัง้ 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑๔ มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๓ 

ในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนัแล้ว
เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อน จงึด าเนินการได ้

 

มาตรา ๓๖  ใหส้ถาบนัจดัท างบดุล งบการเงนิ และบญัชที าการ ส่งผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบ
บญัชแีละประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัยส์นิของสถาบนั โดยใหแ้สดงความคดิเหน็
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใดแลว้ท าบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั สอบถามผู้อ านวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง และเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนัเป็นการ
เพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๓๗  ให้สถาบนัท ารายงานประจ าปีเสนอรฐัมนตร ีรายงานนี้ให้กล่าวถึง
ผลงานของสถาบนัในปีทีล่่วงมาแลว้ บญัชที าการ พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้
ค าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานทีจ่ะจดัท าในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๘๑๑๕  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๖ 
การก ากบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๙๑๑๖  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
สถาบันให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจดัตัง้สถาบัน  
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตร ีและแผนต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบั
สถาบนั  เพื่อการนี้ ให้รฐัมนตรมีอี านาจสัง่ให้สถาบนัชีแ้จง แสดงความคดิเหน็ ท ารายงาน 
                                                 

๑๑๕ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑๖ มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๔ 

หรือยับยัง้การกระท าของสถาบันที่ขดัต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจดัตัง้สถาบัน 
ยุทธศาสตรช์าติ นโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตร ีหรอืแผนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถาบนั ตลอดจนสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินการของสถาบนัได้ 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๔๐  เมื่ อพระราชกฤษฎีกานี้ มีผลใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอ
คณะรฐัมนตรดี าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่ออนุมตัิให้มกีารโอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้สนิ และเงนิงบประมาณของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วนที่
เกีย่วกบังานวจิยัดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ละการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีรท์ีม่ ี
อยู่ในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั เวน้แต่เงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและค่าจา้ง
ประจ าซึง่มผีูค้รองอยู่ ไปเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิประกอบดว้ย ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นประธาน
กรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงพลงังาน ผูแ้ทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงาน 
ก.พ.ร. และผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ปฏบิตัิหน้าที่ไปจนกว่าจะมคีณะกรรมการตามพระราช
กฤษฎกีาน้ี ซึง่ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้เลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติแต่งตัง้ขา้ราชการในสงักดัส านักงานปรมาณูเพื่อสนัตปิฏบิัติ
หน้าที่ผูอ้ านวยการสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติเป็นการชัว่คราวไปจนกว่าจะมี
ผูอ้ านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกนิหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระ
ราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ใหข้า้ราชการและลูกจา้ง
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในส่วนที่เกีย่วกบั
งานวจิยัด้านเทคโนโลยนีิวเคลยีร์และการใช้ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีร์ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงัคบั ยงัคงเป็นข้าราชการและลูกจ้างของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและปฏบิตัิหน้าที่ใน



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๕ 

สถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้ถือว่าการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวเป็นการปฏิบตัิ
หน้าที่ราชการหรือปฏิบัติห น้าที่ในฐานะลูกจ้างของส านักงานปรมาณูเพื่ อสันต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๔๓   ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานปรมาณู เพื่ อสันต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในสว่นทีเ่กีย่วกบังานวจิยัดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีร์
และการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีร ์ทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ในวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ี
ใชบ้งัคบั ซึง่สมคัรใจเปลีย่นไปเป็นเจา้หน้าทีห่รอืลูกจา้งของสถาบนั ใหใ้ช้สทิธแิจง้ความ
จ านงเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ ก าหนด 
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ใชบ้งัคบั และต้องผ่านการคดัเลอืกและ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ ก าหนด ซึ่ง
หลกัเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าว ต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตัง้ผูท้ี่ผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามวรรคหนึ่งใหม้ผีล
ในวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารด าเนินการตามมาตรา ๔๐ 

 

มาตรา ๔๔  ให้ผู้ที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตาม
มาตรา ๔๓ ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทนตามต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และ
ค่าจ้าง ตามที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ ก าหนด รวมทัง้ได้รับสวัสดิการและ
ประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งรวมกนัแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงนิเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน หรือ
สวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื่นทีข่า้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ัน้เคยไดร้บัจากสว่นราชการ 

การเปลีย่นจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าทีข่องสถาบนั ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อก
จากราชการเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

การเปลีย่นจากลูกจา้งของส่วนราชการไปเป็นลูกจา้งของสถาบนั ใหถ้อืว่าเป็น
การออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่งหรือเลกิจ้างโดยไม่มีความผิด และให้
ไดร้บับ าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที่ยงัไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดของ
สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิใหน้ าระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั
ดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ละการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีร์ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการ



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๖ 

ปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ที่จะเป็นของสถาบันตามพระราช
กฤษฎกีานี้ทีใ่ชอ้ยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เนื่องจากการด าเนิน
กจิการของรฐัทางดา้นการศกึษา วจิยั พฒันา การปฏบิตักิารและบรกิารดา้นวทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมและเทคโนโลยนีิวเคลยีร์ จะต้องกระท าโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยรีะดบัสูง
เพื่อให้การบรกิารด้านการศึกษา วิจยั และพัฒนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีข ัน้
พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ รวมทัง้การให้บริการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยนีิวเคลยีร์ และเพื่อที่จะให้สถาบนัที่จดัตัง้ขึน้มกีารบรหิารและการจดัการที่มี
ความอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาตขิึน้เป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑๑๑๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการบรหิารสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาตทิี่มอียู่
ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั เป็นคณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์
แห่งชาตติามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎกีานี้ โดยให้ประธานกรรมการ กรรมการ
โดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

การนับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้นับต่อเนื่ องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๒๒  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสัง่ใดที่อ้างถึงคณะ
กรรมการบรหิารสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาตติามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนั
เทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหถ้อืว่าระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
                                                 

๑๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๕๙ ก/หน้า ๔๔/๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๘ 

ประกาศ หรอืค าสัง่นัน้อ้างถึงคณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๒๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสัง่ที่ ออกตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบ้งัคบั ให้ใชบ้งัคบัได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั
หรอืแยง้กบัพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรอืค าสัง่ที่ออกตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั  ทัง้นี้ ตอ้ง
ไม่เกนิหนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
แก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
เพื่ อรองรับภารกิจที่ได้ด าเนินการอยู่ แล้วเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังส ี  
การด าเนินงานด้านความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์และรงัส ีและอ านาจหน้าที่ในการออก
วุฒิบัตร ใบรบัรองผู้ผ่านการฝึกอบรมและรบัรองบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยนีิวเคลยีร ์รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เติมบทบญัญตัต่ิาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้สอดคล้องกบั
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหก้ารบรหิารงานและ การ
ปฏบิตัภิารกจิของสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๘๙ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับ 
อยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูร้กัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม ใหเ้ปลีย่นเป็น
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเป็นผูร้กัษาการ
หรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๑ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้  

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎกีาทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัในส่วนที่ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้
รกัษาการหรอืเป็นผู้รกัษาการร่วม หากเป็นกจิการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ให้เปลี่ยนเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเป็นผูร้กัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบัในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๒ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

*มาตรา ๑๕  บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อา้งถึง “กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย”ี “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบัญญัตินัน้อ้างถึง 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

                                                 
๑๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
 

๒๙๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิัยในทศิทางที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ แผน และ
นโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๒๙๑ 

พระราชบญัญตั ิ

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที ่๕๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิสถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที ่๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๕๕ ก/หน้า ๑/๑ กนัยายน ๒๕๔๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๒๙๒ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้ วตัถุประสงค ์และอ านาจหน้าที ่
   

 

มาตรา ๖  ใหส้ถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นสถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชบญัญตันิี้ เรยีกโดยย่อว่า “สสวท.” 

 

มาตรา ๗๒  ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ เป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายอื่น มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(๑) รเิริม่ ด าเนินการ ส่งเสรมิ ประสาน และจดัใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ วจิยั และ
พฒันาหลกัสูตร วธิีการเรยีนรู้ วธิีสอน และการประเมินผลการเรยีนการสอนเกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานเป็นหลกั 

                                                 
๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) เป็นหน่วยงานของรฐัที่ 

ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ  ดงันัน้ สสวท. จงึเป็นหน่วยงานอื่นของรฐั ตามบทนิยามใน  
ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการท าสญัญาและการชดใช้เงนิ กรณีรบัทุนลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั และปฏิบตังิานในองคก์ารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีอ่าจเป้นหน่วยงาน
ปฏบิตังิานชดใชทุ้นได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๓๕๔/๒๕๖๐) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๒๙๓ 

(๒) ส่งเสรมิ ประสาน และจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากร การฝึกอบรมคร ูอาจารย ์
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๓) ส่งเสรมิ ประสาน และจดัให้มกีารค้นคว้า วจิยั ปรบัปรุง และจดัท าแบบเรยีน 
แบบฝึกหดั เอกสารทางวชิาการ และสือ่การเรยีนการสอนทุกประเภท ตลอดทัง้ประดษิฐ์
อุปกรณ์เกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐาน
การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยใีนสถานศกึษา 

(๕) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีตลอดทัง้การส่งเสรมิการผลติคร ูอาจารยท์ีม่คีวามสามารถ
พเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๖) ให้ค าปรกึษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่าง
อื่น หน่วยงานอื่นของรฐั หรอืหน่วยงานของเอกชนที่มหีน้าที่เกี่ยวกบัการจดัการศกึษา 
หรอืสถานศกึษา เฉพาะในเรื่องทีเ่กีย่วกบัอ านาจหน้าทีต่าม (๑) ถงึ (๕) 

 

มาตรา ๘  กจิการของสถาบนัไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคมและ
กฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน  ทัง้นี้ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบนัต้อง
ไดร้บัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

ให้กระทรวงการคลงัมีอ านาจค ้าประกนัหนี้เงนิกู้หรอืหนี้ใด ๆ ของสถาบนัได้
เสมือนสถาบันเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลัง  
ในการค ้าประกนั 

 

มาตรา ๙  ให้สถาบนัมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในวตัถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ซื้อ สร้าง จดัหา โอน รบัโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน  
ถือกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครองหรอืมทีรพัยสทิธติ่าง ๆ และจ าหน่ายสงัหารมิทรพัย์
หรอือสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนรบัทรพัย์สนิที่มผีู้อุดหนุนหรอือุทศิให้  

(๒) กู้ยืมเงินหรอืให้กู้ยืมเงินโดยมีหลกัประกนัด้วยบุคคลหรอืทรพัย์สนิหรือ
ลงทุน  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา ๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๒๙๔ 

(๓)๓ ท าความตกลง ร่วมมือหรือร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์การหรือ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในกจิการทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๔) จดัตัง้และด าเนินงานศูนยป์ฏบิตักิารวจิยัและพฒันา ส านักงานสาขาในสว่น
ภูมภิาค ห้องสมุด และพพิธิภณัฑสถานเพื่อรวบรวมตวัอย่างอุปกรณ์การเรยีนการสอน
เป็นหลักฐานอ้างอิง และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งเสริมการ เรียนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

(๕) ใหป้ระกาศนียบตัรและหนังสอืรบัรองในกจิกรรมทีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของสถาบนัตามมาตรา ๗ 

(๖) รวบรวม จดัพมิพโ์ฆษณา และเผยแพร่ความรู ้กรรมวธิ ีและข่าวสารเกีย่วกบั
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีและงานอื่นของสถาบนั 

(๗) จดัให้มีทุนเพื่อการศึกษา การค้นคว้า การวิจยัและพฒันา ตลอดทัง้การ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย  ี

(๘) ด าเนินกจิการอื่นใดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

 

มาตรา ๑๐  รายไดข้องสถาบนัมดีงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี 

(๒) เงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหแ้ก่สถาบนั 

(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนจากการให้บริการหรือการ
ด าเนินการของสถาบนั 

(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ร่วมทุน หรือจากการใช้
ทรพัย์สนิของสถาบนัรวมทัง้ผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาและค่าตอบแทนการ
โอนหรอืการใหใ้ชส้ทิธต่ิาง ๆ ทีส่ถาบนัมอียู่ 

รายได้ของสถาบนัไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมาย  
ว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

                                                 
๓ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ย่อมมีอ านาจจัดตัง้  

บรษิัทจ ากดัขึ้นเพื่อด าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ หากการด าเนินการของบรษิัทดงักล่าวเป็นไปตาม 
กรอบวตัถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด เมือ่การด าเนินการของบรษิัทมลีกัษณะเป็นกจิการที่กระท าไป
เพื่อส่งเสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกรณีจงึอยู่ในกรอบวตัถุประสงค์และอ านาจ
ของ สสวท. (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๘๖/๒๕๔๕) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๒๙๕ 

ในกรณีที่รายไดม้จี านวนไม่พอส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของสถาบนั 
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไม่สามารถหาเงนิจากแหล่งอื่นได้ รฐัพึง
จ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัเท่าจ านวนทีจ่ าเป็น 

 

มาตรา ๑๑  ทรพัย์สนิของสถาบนัไม่อยู่ในความรบัผิดแห่งการบงัคบัคดีและ
บุคคลใดจะยกอายุความขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บัสถาบนัในเรื่องทรพัย์สนิของสถาบนัมไิด ้

 

มาตรา ๑๒  บรรดารายได้และทรพัย์สนิของสถาบันจะต้องจดัการเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนัดงัระบุไวใ้นมาตรา ๗ และตามวตัถุประสงคซ์ึง่ผูอุ้ทศิทรพัยส์นิ
ใหแ้ก่สถาบนัก าหนดไว ้

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการและผูอ้ านวยการ 

   
 

มาตรา ๑๓๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบัน
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ปลดักระทรวงพลงังาน 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิเลขาธกิารสภาการศกึษา ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ และผูอ้ านวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

(๓)๕ กรรมการผูท้รงคุณวุฒไิม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกนิสบิสองคน  ทัง้นี้ ตอ้ง
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านคณิตศาสตร์ใน
                                                 

๔ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕ กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๓ (๓) จะต้องเป็นครูผูส้อนดา้นวทิยาศาสตร์หรอืดา้น
คณิตศาสตร์ในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานจากเขตพื้นทีก่ารศกึษาในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ อย่างน้อยภาคละหนึ่งคน จงึเป็นคุณสมบตัเิฉพาะตวั  ดงันัน้ ตราบใดทีก่รรมการ
ผูท้รงคุณวุฒผิูน้ัน้ยงัคงเป็นคร ูและไดท้ าการสอนดา้นวทิยาศาสตรห์รอืดา้นคณิตศาสตร์ในสถานศกึษา 
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๒๙๖ 

สถานศกึษาขัน้พื้นฐานจากเขตพื้นที่การศกึษาในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต ้อย่างน้อยภาคละหนึ่งคน 

ใหผู้อ้ านวยการแต่งตัง้พนกังานเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ  ิ

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 

(๑) มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และความจดัเจนทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีหรอืสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของสถาบนั 

(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๓) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึง่กจิการของสถาบนั และโดยเฉพาะมอี านาจและหน้าทีด่งันี้ 

(๑) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนั และขอ้บงัคบัว่าดว้ย
การปฏบิตังิานของสถาบนั 

(๒) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของสถาบนัเกีย่วกบัการก าหนด
ต าแหน่งอตัราเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดิการและสทิธิประโยชน์เรื่องอื่น  ๆ  
การบรรจุ การแต่งตัง้ การให้ได้รบัเงินเดือนหรือค่าจ้าง  การออกจากงาน วินัย การ
ลงโทษทางวนิยั การรอ้งทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของพนกังานและลกูจา้ง 

(๓) ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเงนิและทรพัยส์นิของสถาบนั 

                                                                                                                  
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๕) 
ขัน้พื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคนัน้ ๆ อยู่ แม้จะเกษียณอายุราชการหรอืพ้นจากการเป็น
ขา้ราชการครูในกรณีอื่น ๆ หากยงัคงมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓ (๓) กย็งัคง
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒต่ิอไปได ้แต่หากโยกยา้ยไปรบัราชการครใูนเขตพื้นที่การศกึษาใน
ภาคอื่น ๆ หรอืไม่ได้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นัน้ย่อมขาด
คุณสมบตัติามมาตราดงักล่าว ส่วนกรณีไดร้บัมอบหมายใหส้อนวชิาอื่นและไม่ไดส้อนดา้นวทิยาศาสตร ์
หรอืด้านคณิตศาสตร์อีกต่อไป ก็ย่อมขาดคุณสมบตัิและพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิ้วย
เช่นกนั (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๐/๒๕๕๐) 
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๒๙๗ 

(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยอตัราเงนิเดือนและสทิธิประโยชน์อื่น การคัดเลือก  
การแต่งตัง้ และการออกจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ รวมทัง้อ านาจหน้าที่ของ
ผูอ้ านวยการ และการมอบใหผู้อ้ื่นรกัษาการแทนหรอืปฏบิตังิานแทนผูอ้ านวยการ 

(๕) อนุมตัแิผนงานหลกัของสถาบนั 

(๖) อนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบนั 

(๗) ออกขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

ข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น ถ้ามีการจ ากัดอ านาจผู้อ านวยการ 
ในการท านิติกรรมกบับุคคลภายนอกไว้ประการใด ให้ประกาศข้อบงัคบัเช่นว่านัน้ใน  
ราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๖  ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่
ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

(๔) คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืบกพร่องต่อหน้าที่ 
 

มาตรา ๑๘  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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๒๙๘ 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้น  
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอื
ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการใหน้ ามาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๐  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ไดร้บัเบีย้ประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๑  ให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้ด้วย
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

ผูอ้ านวยการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ในวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ าหรือลูกจ้างของทาง
ราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของรฐัวสิาหกจิ ขา้ราชการการเมอืงหรอืผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง 

(๔) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

(๕) สามารถท างานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

 

มาตรา ๒๒  ให้ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รบั
แต่งตัง้ใหม่อกีไดแ้ต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัมไิด ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 

(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง 
ต่อหน้าที ่ ทัง้นี้ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
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๒๙๙ 

มาตรา ๒๓  ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของสถาบนั และตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด กบัมอี านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกต าแหน่ง 

ผูอ้ านวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้ านวยการมอี านาจ ดงันี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัย

พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้  
ตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนดแต่ถ้าเป็นพนักงานระดับรองผู้อ านวยการ จะต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืมตทิีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๕  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั และเพื่อการนี้ผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใด ๆ ปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

นิติกรรมที่ผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนข้อบงัคบัตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
ย่อมไม่ผกูพนัสถาบนั เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

 

หมวด ๓ 

การก ากบัและการควบคมุ 

   
 

มาตรา ๒๖  ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจและหน้าที่ก ากบัดูแลโดยทัว่ไปซึง่กจิการของ
สถาบนั เพื่อการน้ีมอี านาจเรยีกประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการ พนักงานหรอื
ลูกจ้างในสถาบันมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานเสนอ และ  
มอี านาจทีจ่ะสัง่ยบัยัง้การกระท าของสถาบนัทีเ่หน็ว่าขดัต่อนโยบายของรฐับาล 

ในกรณีทีส่ถาบนัจะตอ้งเสนอเรื่องไปยงัคณะรฐัมนตร ีใหค้ณะกรรมการน าเรื่อง
เสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี
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๓๐๐ 

มาตรา ๒๗  สถาบันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีก่อนจึงจะ
ด าเนินการต่อไปนี้ได ้

(๑) ท าความตกลง ร่วมมือกบัรฐับาลต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหว่างประเทศซึง่มผีลผกูพนัใหส้ถาบนัตอ้งออกเงนิสมทบ 

(๒) จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่าเป็นจ านวนเกนิวงเงนิทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

(๓) กูย้มืเงนิหรอืใหกู้ย้มืเงนิมจี านวนเกนิวงเงนิทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

(๔) ลงทุนหรอืร่วมทุนมจี านวนเกนิวงเงนิทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๘  ให้สถาบนัวางและถือไว้ซึ่งระบบการบญัชทีี่เหมาะสมแก่กจิการ 
แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคญั มสีมุดบญัชลีงรายการรบัและจ่ายเงนิ สนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ ซึ่งแสดงกจิการที่เป็นอยู่ตามความจรงิและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อม
ขอ้ความอนัเป็นทีม่าของรายการนัน้ ๆ และใหม้กีารตรวจสอบบญัชภีายในเป็นประจ า 

 

มาตรา ๒๙  ใหส้ถาบนัจดัท างบดุล และบญัชที าการของสถาบนั ตลอดทัง้บญัชี
ก าไรขาดทุนส าหรบัการด าเนินกจิกรรมในเชงิธุรกจิของสถาบนั ส่งผู้สอบบญัชีภายใน  
เกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

 

มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันและ 
ใหท้ าการตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของสถาบนัทุกรอบปี 

 

มาตรา ๓๑  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของสถาบัน เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ 
ผูอ้ านวยการ พนกังานและลกูจา้งของสถาบนั 

 

มาตรา ๓๒  ให้ผู้สอบบญัชีท ารายงานผลการสอบบญัชแีละการเงนิเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ่งรอ้ยห้าสบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อ
รฐัมนตรภีายในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินจาก  
ผูส้อบบญัช ี

 

มาตรา ๓๓  ใหส้ถาบนัจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อรฐัมนตรโีดยแสดงงบดุล
บญัชที าการและบญัชกี าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชรีบัรองว่าถูกต้องพรอ้มกบัรายงานของ
ผู้สอบบญัช ีรวมทัง้แสดงผลงานของสถาบนัในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจดัท าในปี
ต่อไปภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

ใหร้ฐัมนตรเีสนอรายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่งต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๓๐๑ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยตีามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัปฏบิตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
การแต่งตัง้กรรมการตามพระราชบญัญตัินี้  ทัง้นี้ ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๕  ให้ผู้อ านวยการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที่ ๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นผูอ้ านวยการ พนักงาน และลูกจา้งของสถาบนัตามพระราชบญัญตันิี้ โดย
ให้ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้างดงักล่าวด ารงต าแหน่งและได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง 
รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ตามต าแหน่งและอตัราเงนิเดือนหรอืค่าจ้างเดิมที่ด ารงและ
ไดร้บัอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และให้ถอืว่าเวลาท างานของบุคคลดงักล่าวเป็น
เวลาท างานตดิต่อกนักบัเวลาท างานในสถาบนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๖  การนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๒ 
ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของผูอ้ านวยการตามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๔๒ 
ลงวนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นวาระแรกของการด ารงต าแหน่งตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้ ตลอดจนงบประมาณ 
และรายได้ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามประกาศของ  
คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใชบ้งัคบัไปเป็นของสถาบนัตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๘๖  บรรดาประกาศ ค าสัง่ ข้อบังคับ และระเบียบที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่ใช้

                                                 
๖ ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที่

พระราชบญัญตัสิถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบ้งัคบั ใหใ้ชบ้งัคบั
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญตัินี้ เมื่อขอ้บงัคบัสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร ์
ออกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศคณะปฏบิตัฉิบบัดงักล่าว ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้ จงึย่อม
มผีลใชบ้งัคบัไดต่้อไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๗๗/๒๕๕๘) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๓๐๒ 

บงัคบัอยู่ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบั
บทบัญญัติในพระราชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ค าสัง่ ข้อบงัคับ 
หรอืระเบยีบตามพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๓๐๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ประกาศของ 
คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๒ ลงวนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดอ้อกใชบ้งัคบัในระหว่างทีม่ี
การปกครองโดยคณะปฏวิตัิและใชช้ื่อว่าประกาศของคณะปฏวิตัิและได้ใชบ้งัคบัมาเป็น
เวลานาน มบีทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ท าใหก้ารด าเนินงานของ
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีม่คล่องตวัและยงัไม่มปีระสทิธภิาพ
เท่าที่ควร สมควรปรับปรุงรูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายตามประกาศของ 
คณะปฏวิตัดิงักล่าวใหเ้ป็นพระราชบญัญตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามวธิกีารตรากฎหมายในระบบ
ปกติตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้การด าเนินงานของสถาบัน
เป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจุบัน   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่ องจากได้มีการ
ประกาศใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ก าหนดให้มกีาร
จดัตัง้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรฐัที่เกี่ยวกบัการจดัการศึกษา  ดงันัน้ เพื่อมิให้
อ านาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ ้าซ้อนกับส่วน
ราชการหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัดงักล่าว จงึเหน็สมควรก าหนดใหส้ถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีุ่งส่งเสรมิการศกึษาคน้ควา้และวจิยัหลกัสตูร วธิสีอน และการ
ประเมนิผลการเรยีนการสอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหลกั การพฒันาและส่งเสรมิ
บุคลากร การฝึกอบรมครู และการพัฒนาและส่งเสรมิบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการให้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัการศกึษาคน้คว้าด้าน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีรวมทัง้ปรบัปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
เพื่ อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

                                                 
๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๒๑ ก/หน้า ๑/๑๐ มนีาคม ๒๕๔๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์ารมหาชน 

 
  

๓๐๔ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสัง่ และมติของคณะรฐัมนตรใีดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั 
อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร” หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง หรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นกระทรวงศกึษาธกิาร หากเกีย่วกบั
การอุดมศึกษาหรอืการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ให้ถือว่าบทบญัญตัินัน้อา้งถึง “กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม” หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการโอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ไปเป็นส่วนราชการ
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อให้สอดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลง
ผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๔ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชวีศกึษา 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ แผน และ
นโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

                                                 
๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



 

๓๐๕ 

ค าอธิบาย 

หน่วยงานอ่ืนของรฐั 

 

นอกจากหน่วยงานของรฐัในรูปแบบของส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ และองคก์าร
มหาชน ยงัมีหน่วยงานของรฐัในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ  
ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะของหน่วยงานรปูแบบนี้ได ้คอื 

๑. องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative Organization)  
ซึง่เป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ในการควบคุมก ากบัดูแลกจิกรรม
ของรัฐ ตามนโยบายส าคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากการ
แทรกแซงจากอ านาจทางการเมือง เพื่อให้กลไกตลาดสามารถท างานได้อย่างแท้จริง  
โดยไม่บดิเบอืน 

ส าหรบัในประเทศไทยหน่วยงานของรฐัรูปแบบนี้จะเป็นหน่วยงานที่จดัตัง้ขึน้
โดยพระราชบญัญัติ เนื่องจากลกัษณะงานต้องการอ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ของรฐัในการบงัคบัฝ่ายเดยีวต่อประชาชน หรอืก ากบัตรวจสอบ มสีถานะเป็นนิตบิุคคล 
ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล มผีูบ้รหิารสงูสดุท าหน้าทีบ่รหิารงานภายใตก้ารควบคุมดแูล
ของคณะกรรมการ รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา คณะกรรมการ
มอี านาจก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบั การบรหิาร ในเรื่องการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน 
การเงิน การบัญชี การพัสดุ บุคคล ฯลฯ รวมทัง้ผู้ปฏิบัติงานมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที ่
ของรฐั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเป็นตน้ 

๒. กองทุนทีเ่ป็นนิตบิุคคล ซึง่เป็นเครื่องมอืทางเศรษฐกจิของรฐัและนิตบิุคคล 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยตราเป็นพระราชบญัญตัเิน่ืองจากต้องการอ านาจรฐัในการบงัคบัฝ่ายเดยีว
ต่อภาคเอกชนหรอืประชาชนในการสมทบเงนิเขา้กองทุน  ทัง้นี้ วตัถุประสงค์ของการ
จดัตัง้กองทุนกเ็พื่อเป็นเครื่องมอืทางเศรษฐกจิของรฐัในการด าเนินบรกิารสาธารณะแก่
ประชาชนหรอืกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรอืเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิเฉพาะดา้น
การด าเนินงานของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจาก
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ 
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๓. หน่วยงานที่ใช้อ านาจรฐัหรอืเป็นเครื่องมือของรฐัแต่ไม่เป็นองค์กรของรฐั 
เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรฐัแต่ใช้อ านาจรัฐหรอืเป็นเครื่องมือของรฐัในการ
จดัท าบรกิารสาธารณะ แบ่งออกได ้๓ ประเภท 

๓.๑ สภาวิชาชีพ จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเฉพาะเพื่อจดัตัง้ 
สภาวชิาชพี มฐีานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่ควบคุมการประกอบวชิาชพีใหถู้กต้องตาม
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาต สัง่พกัใช้ใบอนุญาตหรอื 
เพิกถอนใบอนุญาต และรบัรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท าการสอน รับรองปริญญา 
ประกาศนียบตัรในวิชาชีพนัน้ ๆ มีการบรหิารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากรฐั ในสดัสว่นทีน้่อยกว่ากรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จาก
สมาชิก รฐัมีบทบาทน้อยในการแต่งตัง้นายกสภา และเลขาธิการสภา คณะกรรมการ 
มหีน้าทีใ่นการบรหิารกจิการของสภาวชิาชพีตามวตัถุประสงคก์ารจดัตัง้ การด าเนินงาน
ของสภาใชร้ะบบสญัญาของกฎหมายทัว่ไป เฉพาะในกรณีที่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องจรยิธรรม
ของวิชาชีพ เท่านั ้นที่ ใช้กฎหมายปกครอง รายได้ส่วนใหญ่ ได้มาจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากสมาชกิ แต่อาจไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐั เจา้หน้าทีข่องสภามใิช่
ขา้ราชการ มเีลขาธกิารเป็นผู้บงัคบับญัชาเจา้หน้าที่ของสภาทุกระดบั เช่น แพทยสภา 
สภาการพยาบาล และสภาเภสชักรรม  

๓.๒ สถาบนัภายใต้มูลนิธ ิซึ่งอยู่ในก ากบัหรือเป็นเครื่องมอืของส่วนราชการ 
โดยส่วนใหญ่จะมวีตัถุประสงค์ของการจดัตัง้ เพื่อจดัท าบรกิารสาธารณะทางพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม จดัตัง้โดยมติคณะรฐัมนตร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขม้แขง็ให้กบั
อุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะเริม่แรก และเมื่ออุตสาหกรรมสาขานัน้ ๆ มคีวามเขม้แขง็
แล้ว ภาคเอกชนจะรบัภารกิจนัน้ไปด าเนินการเอง สถาบนัเหล่านี้จะไม่มีสถานภาพเป็น 
นิติบุคคล แต่จะจัดตัง้มูลนิธิขึ้นมารองรับ แยกการบริหารเป็น ๒ คณะกรรมการ คือ 
คณะกรรมการมูลนิธแิละคณะกรรมการบรหิาร สถาบนัจะมกีารก าหนดกฎระเบยีบที่ใช้ใน
การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ และพสัดุ ที่แตกต่างไปจากกฎระเบยีบของ
ทางราชการ และรฐัวสิาหกจิ งบประมาณมาจากรายได้ในการด าเนินงาน และงบประมาณ
แผ่นดินที่รฐับาลจดัสรรให้เป็นรายปีในหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป เช่น สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันเฉพาะด้าน ๗ แห่ง ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และสถาบนัวิจยั
นโยบายเศรษฐกจิการคลงั ภายใตม้ลูนิธสิภาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
  

๓๐๗ 

๓.๓ นิตบิุคคลเฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicle) เป็นเครื่องมอืพเิศษที่
รฐับาลไทยจดัตัง้ขึน้ เพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนส าหรบัโครงการส าคญัของภาครฐั โดย
มวีตัถุประสงคไ์ม่ตอ้งการใหเ้ป็นหนี้สาธารณะ กจิกรรมของหน่วยงานจะมลีกัษณะซือ้ขาย
บรกิารเช่นเดยีวกบัรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน นิตบิุคคลเฉพาะกจิจดัตัง้เป็นบรษิัท
จ ากดั ตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปัจจุบนัมหีน่วยงานทีด่ าเนินกจิการแลว้ คอื บรษิทั ดเีอด ีเอสพวี ีจ ากดั 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้วตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกจิในการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กู ้ภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยข์องโครงการ
ศนูยร์าชการเท่านัน้ 

นอกจากนัน้ เพื่อให้การบริหารงานภาครฐัเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตวั และตอบสนองความต้องการมากยิง่ขึน้ ในพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้มีหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษขึ้น  
โดยมหีลกัการส าคญั ไดแ้ก่ 

๑. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) มีสถานะเป็น
หน่วยงานใหบ้รกิารภายในของระบบราชการ โดยมลีกัษณะกึง่อสิระ (arm’s length) แต่
ไม่มสีถานะเป็นนิตบิุคคลโดยยงัคงถอืเป็นสว่นหนึ่งของกระทรวงหรอืกรม และอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีแล้วแต่กรณี มีเป้าหมายให้บริการ
หน่วยงานแม่เป็นอนัดบัแรก และหากมกี าลงัการผลติส่วนเกนิจะให้บรกิารหน่วยงานอื่น
และประชาชนได้ ในการส่งมอบผลผลิตต้องมีระบบการประกันคุณภาพ  ทัง้นี้ การ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนตอ้งไม่เป็นการแขง่ขนักบัเอกชน 

๒. มีลักษณะของการจัดโครงสร้างการบริหารในแบบการกระจายอ านาจ  
แยกส่วนออกมาเป็นหน่วยงานเอกเทศ หรอืเรยีกกนัว่า ศูนยร์บัผดิชอบ (responsibility 
center) ที่สามารถดูแลรบัผดิชอบการด าเนินงาน การบรหิารทรพัยากร และการส่งมอบ
ผลผลติของตนเอง 

๓. ยงัคงเป็นกจิการและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการเจ้าสงักดั จงึต้องได้รบั
การมอบอ านาจจากปลดักระทรวงหรืออธิบดี หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีภาระ
รบัผดิชอบต่อผลงาน (accountability for results) ต่อหน่วยงานเจา้สงักดั และฝ่ายผูม้อบ
อ านาจยงัสามารถเขา้ไปก ากบัดแูลการด าเนินงานของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษอยู่ 

๔. สามารถก าหนดระเบยีบวธิกีารบรหิารจดัการทีจ่ะท าใหก้ารท างานเกดิความ
คล่องตวัโดยไม่ตอ้งยดึกบัระเบยีบทีใ่ชอ้ยู่ในสว่นราชการ 
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๓๐๘ 

๕. เป็นทางเลือกใหม่ของการจดัโครงสร้างองค์การในภาคราชการ ลดภาระ
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายรวมถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพและคุณภาพของการด าเนินงานใหด้ขีึน้ 

๖. มหีลกัการทีแ่ตกต่างจากองคก์ารมหาชน ในแง่ของลกัษณะของภารกจิหรอื
หน่วยงานที่ยังไม่สมควรแยกออกเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นอิสระอย่างเด็ดขาด จาก
หน่วยงานเจา้สงักดั 

ส าหรบัการพจิารณาเพื่อจดัตัง้หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ ไดแ้ก่ 
๑. หน่วยงานที่จะแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หมายถึง 

หน่วยงานภายในระดบัต ่ากว่ากรมของส่วนราชการ และหมายความรวมถึงภารกจิของ
หน่วยงานหรอืสว่นราชการ 

๒. มีลกัษณะงานเป็นงานให้บรกิารที่มีขดีความสามารถที่นอกจากจะปฏิบตัิ
หน้าที่ให้แก่ส่วนราชการเจ้าสงักดัแล้ว ยงัสามารถใช้วสัดุหรอือุปกรณ์ หรอืทรพัยากร  
อื่นใดของหน่วยงานนัน้ ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรือ
ประชาชนไดด้ว้ย 

๓. การแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จะเป็นประโยชน์แก่การ
ใหบ้รกิารสาธารณะไดอ้ย่างกวา้งขวาง จะก่อใหเ้กดิความคล่องตวั คุม้ค่า และสามารถลด
ค่าใชจ้่ายภาครฐัลงได ้

๔. มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพ
หน่วยงานเป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ 

๕. การด าเนินงานของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษต้องมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุในการบรกิารภาครฐัเป็นส าคญั และเมื่อมกี าลงัการผลติหรอื 

ขดีความสามารถเหลอือยู่ จงึจะใหบ้รกิารแก่ประชาชนได ้และผูม้อี านาจควบคมุ
มหีน้าทีใ่นการวางหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน เพื่อมใิห้
เป็นการแขง่ขนักบัภาคเอกชน 

๖. ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องก าหนดเป้าหมาย ปริมาณงานบริการที่ 
สว่นราชการเจา้สงักดัประสงคจ์ะไดร้บับรกิารจากหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ และแจง้ให้
หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 

๗. ส่วนราชการเจ้าสงักดัจะตัง้งบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบรกิารรูปแบบ
พเิศษไม่ได ้เวน้แต่เป็นงบประมาณส าหรบัค่าตอบแทนหรอืค่าบรกิารในการใชบ้รกิารของ
หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ หรอืค่าใชจ้่ายในการลงทุนระยะเริม่แรก 

ส าหรบัภารกิจหรือหน่วยงานที่อาจก าหนดเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
จะต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ มีลกัษณะงานที่เป็นการให้บรกิาร สามารถด าเนินการได้



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
  

๓๐๙ 

อย่างชดัเจนภายใต้กรอบนโยบายที่ก าหนดขึน้ มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงและสร้างภาระ
รบัผดิชอบต่อหน่วยงานเจา้สงักดัได ้สามารถวดัผลสมัฤทธิไ์ดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม  
มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอต่อการแยกส่วนออกมาจากหน่วยงานเจ้าสงักดั และไม่มี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ตวัอย่างเช่น งานศนูย์
ขอ้มูล/ศูนย์สารสนเทศ งานฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคล งานออกแบบก่อสรา้ง/
ควบคุมการก่อสรา้ง งานห้องปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร์ งานบรหิารกองทุน งานวจิยั
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ/หรือสังคมศาสตร์ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/
พพิธิภณัฑ ์งานพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศกึษา งานใหบ้รกิารในโรงพยาบาล 
งานใหค้ าปรกึษาแนะน า งานใหบ้รกิารเฉพาะดา้น เป็นตน้ 

ส าหรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการด้าน
พาณิชยกรรมหรอือุตสาหกรรม เช่น ส านักพิมพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา 
ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษทีม่ลีกัษณะภารกจิดา้นบรกิาร
สาธารณะทางสงัคมและวฒันธรรม เช่น สถาบนัส่งเสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ี
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๐ 

พระราชบญัญตั ิ

องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เป็นปีที ่๒๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หาร
ผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

(๒) พระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๓) พระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัอื่นในสว่นทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัิ
นี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที ่๑๒๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๐/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๑๐ 
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๓๑๑ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ทหารผ่านศกึ” ๒ หมายความว่า 

(๑) ทหารหรอืบุคคลซึง่มตี าแหน่งหน้าทีใ่นราชการทหารหรอืบุคคลซึง่ท าหน้าที่
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดและไดก้ระท าหน้าทีน่ัน้ในการสงครามหรอืในการ
รบไม่ว่าภายในหรอืภายนอกราชอาณาจกัร หรอืในการปราบปรามการจลาจล 

(๒) ทหารหรอืบุคคลซึง่ท าการป้องกนัหรอืปราบปรามการกระท าอันเป็นภยัต่อ
ความมัน่คงหรือความปลอดภัยแห่ งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจกัร ตามทีก่ระทรวงกลาโหม หรอืส านกันายกรฐัมนตรกี าหนด 

“ทหารผ่านศกึประจ าการ” หมายความว่า ทหารผ่านศกึทีก่ าลงัรบัราชการทหาร
หรือราชการประจ าในกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ผู้ที่ เป็นข้าราชกา รการเมือง 
ขา้ราชการวสิามญั หรอืลกูจา้ง 

“ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ” หมายความว่า ทหารผ่านศึกผู้ที่ไม่ใช่ทหาร 
ผ่านศกึประจ าการ 

“ครอบครวัทหารผ่านศกึ”๓ หมายความว่า บดิามารดา สามภีรยิา และบุตรของ
ทหารผ่านศกึ 

“ทหารนอกประจ าการ” หมายความว่า ทหารกองหนุนประเภทที ่๑ หรอืผูท้ีพ่น้
ราชการทหารประเภทที่ ๑ รวมทัง้นายทหารสญัญาบัตรและนายทหารประทวนนอก
ประจ าการซึ่งมสีทิธไิด้รบัเบี้ยหวดั บ าเหน็จหรอืบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศกึหรอืไม่ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาทหารผ่านศกึ 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

                                                 
๒ เมื่อยังไม่ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ข้าราชการ

ต ารวจภูธรชายแดนซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายเป็นทหารผ่านศึกตามบทนิยาม 
มาตรา ๔ “ทหารผ่านศึก (๒)”  ฉะนัน้ ข้าราชการต ารวจภูธรชายแดนซึ่งเสียชีวิตจากการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายจึงมิใช่ทหารผ่านศึกตามบทนิยามดังกล่าวข้างต้น (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๒๗๑/๒๕๑๑) 

๓ บทนิยามของค าว่า “ครอบครวัทหารผ่านศึก” มไิด้ก าหนดความหมายของค าว่า “บิดา
มารดา สามภีรยิา และบุตร” ของทหารผ่านศึกไว้เป็นการเฉพาะ ทัง้มไิด้ก าหนดสญัชาติของบุคคล
ดงักล่าวด้วย กรณีจงึต้องถือตามความหมายทัว่ไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดงันัน้ แม้
มารดาของทหารผ่านศึกจะเป็นบุคคลที่ไม่มีส ัญชาติไทย ก็มีสิทธิได้ร ับการสงเคราะห์ตาม
พระราชบญัญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ รวมทัง้มสีทิธทิี่จะได้รบับตัรประจ าตัว
ครอบครวัทหารผ่านศกึดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๕๐๖/๒๕๖๐) 
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๓๑๒ 

“รองผูอ้ านวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ านวยการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

“พนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ส ังกัดอยู่ในองค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศกึ รบัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณประเภทเงนิเดอืนขององค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้ และบททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖๔  ให้จดัตัง้องค์การขึ้นเรียกว่า “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” 
เรยีกโดยย่อว่า “อผศ.” เป็นองคก์ารของรฐัเพื่อการกุศล แต่มใิช่รฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ มวีตัถุประสงคเ์พื่อสงเคราะห ์

(๑) ทหารผ่านศกึ 

(๒) ครอบครวัทหารผ่านศกึ และ 

(๓) ทหารนอกประจ าการ 

 

                                                 
๔ แม้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเป็นองค์การเพื่อการกุศล แต่การโอนกรรมสทิธิ ์

ในทีด่นิดว้ยวธิกีารใหเ้ช่าซื้อในราคาต ่ากว่าราคาประเมนิของทางราชการและราคาซื้อขายทัว่ไป ถอืได้
ว่าเป็นที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นในทางค้าหรือหาก าไร จึงต้อ งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๑๔/๒๕๕๐) 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึเป็นองค์การของรฐัที่มฐีานะเป็นนิตบิุคคลจดัตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะ มอีิสระในการด าเนินงานโดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการ จึงถือเป็นกิจการของรฐั 
ที่อยู่ในความหมายของ “รฐัวสิาหกจิ” ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญัติแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๗๑/๒๕๔๘) 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึเป็นองค์การทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย มวีตัถุประสงค์เพื่อ
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ ครอบครวัทหารผ่านศึกและทหารนอกประจ าการเท่านัน้ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศกึจงึเป็นองค์การของรฐัเพื่อการกุศล เพื่อใหก้ารสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศกึและครอบครวั
ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษเฉพาะ มใิช่เพื่อประกอบกิจการอันเป็นสาธารณกุศลทัว่ไป  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๘๓๗/๒๕๓๗) 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่ านศึกมีว ัตถุประสงค์ เฉพาะเพื่ อการสงเคราะห์ เท่ านั ้น 
จึงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๙/๒๕๑๘) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๓ 

มาตรา ๗  ใหอ้งคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึเป็นนิตบิุคคล 

 

มาตรา ๘  อผศ. มสี านักงานใหญ่ในจงัหวดัพระนคร และจะตัง้ส านักงานสาขา
หรอืส านักงานตวัแทนขึน้ ณ ทีใ่ดกไ็ด ้ถ้าจะตัง้ส านักงานสาขาหรอืส านักงานตวัแทนขึน้ 
ณ ต่างประเทศ ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรกี่อน 

 

มาตรา ๙  ให ้อผศ. มรีายไดด้งันี้ 
(๑) เงนิอุดหนุนจากงบเงนิอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม 

(๒) เงนิทีร่ฐับาลก าหนดใหเ้ป็นครัง้คราว 

(๓) เงนิผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมของ อผศ. 
(๔) เงนิและทรพัยส์นิอย่างอื่นซึง่ อผศ. ไดร้บับรจิาค 

 

มาตรา ๑๐  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในมาตรา ๖ ให้ อผศ.  
มอี านาจและหน้าทีร่วมถงึ 

(๑) มทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง สรา้ง ซือ้ เช่า ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้อ 
ยืม ให้ยืม จดัสรร จดัหา จ าหน่าย ท าการแลกเปลี่ยน โอนและรบัโอนด้วยประการใด ๆ  
ซึง่ทีด่นิหรอืทรพัยส์นิอื่น 

(๒) ประกอบการงานหรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็น
การคา้หรอืการอื่น 

(๓) ใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนัดว้ยบุคคลหรอืดว้ยทรพัย์ 
 

มาตรา ๑๑  ทหารผ่านศกึ ครอบครวัทหารผ่านศกึ หรอืทหารนอกประจ าการที่
จะได้รบัการสงเคราะหห์รอืถูกงดการสงเคราะห์ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใน
ขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึ 

 

มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิด
ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้าง เงินงบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตาม
พระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๔๙๑ แก่ อผศ. 

ในกรณีที่คณะรฐัมนตรมีีมติยุบเลิกมูลนิธชิ่วยทหารและครอบครวัทหารที่ไป
ช่วยสหประชาชาติท าการรบ ณ ประเทศเกาหลี ตามตราสารจดัตัง้มูลนิธินัน้ ให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดตลอดจนพนักงาน ลูกจ้าง  
เงนิงบประมาณของมลูนิธนิัน้ แก่ อผศ. 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๔ 

มาตรา ๑๓  ผูไ้ดร้บัการสงเคราะหจ์ากองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึอยู่ก่อน
วนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รบัการสงเคราะห์ต่อไปเช่นเดียวกับ 
ผูไ้ดร้บัการสงเคราะหต์ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๒ 

การควบคุม และการบรหิาร 

   
 

สว่นที ่๑ 

การควบคุม 

   
 

มาตรา ๑๔๕  ใหม้สีภาทหารผ่านศกึ ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม เป็นนายกสภาทหารผ่านศกึ 

(๒) รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีห่น่ึง 

(๓) ปลดักระทรวงกลาโหม เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีส่อง 

(๔) ผูอ้ านวยการ เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีส่าม 

(๕) รองผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๖) กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของสภากลาโหมจากทหาร
ผ่านศกึประจ าการหกคน และทหารผ่านศกึนอกประจ าการเกา้คน 

ในกรณีทีม่รีฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกลาโหมมากกว่าหนึ่งคน ใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้
รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีห่นึ่ง 

ในกรณีที่ไม่มรีฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตาม (๒) ให้ปลดักระทรวง
กลาโหม เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีห่นึ่ง และใหผู้อ้ านวยการ เป็นอุปนายกสภา
ทหารผ่านศกึคนทีส่อง 

ใหเ้ลขานุการ อผศ. เป็นเลขาธกิารของสภาทหารผ่านศกึโดยต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๕  กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งสองปี 

ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบก าหนดหนึ่งปี ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ประเภท 
ทหารผ่านศกึประจ าการพน้จากต าแหน่งสามคน และประเภททหารผ่านศกึนอกประจ าการ
พ้นจากต าแหน่งสี่คน  ทัง้นี้ โดยวิธีจบัสลาก การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็น 
การออกตามวาระ 

                                                 
๕ มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๕ 

ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงวาระให้แต่งตัง้บุคคลใน
ประเภทเดยีวกนัเป็นกรรมการแทนเท่าวาระของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๖  ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ คงมีอ านาจและหน้าที่
ด าเนินการในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ไม่เกนิหนึ่งครัง้
ตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๑๗  กรรมการย่อมพน้จากต าแหน่งก่อนถงึวาระโดย 

(๑) ลาออก 

(๒) รฐัมนตรใีหอ้อกโดยความเหน็ชอบของสภากลาโหม 

(๓) กรรมการประเภททหารผ่านศึกประจ าการหรือกรรมการประเภททหาร 
ผ่านศกึนอกประจ าการ พน้จากการเป็นทหารผ่านศกึประเภทดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๘๖  ให้สภาทหารผ่านศึกมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุม
กจิการทัว่ไปของ อผศ. และใหม้อี านาจ 

(๑) ก าหนดขอ้บงัคบัตามมาตรา ๑๑ 

(๒) ก าหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานและด าเนินกจิการ 

(๓)๗ ก าหนดข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการเงิน ทรพัย์สนิ และการบญัชี รวมทั ง้
การสอบบญัชีและการตรวจ  

(๔) ก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยบ าเหน็จและเงนิสะสมของพนกังาน 

                                                 
๖ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ นัน้  

สภาทหารผ่านศึกมีเพียงอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายและควบคุมกิจการทัว่ไปขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีอ านาจอื่น ๆ ตาม (๑) ถึง (๗) เท่านัน้ มไิด้มอี านาจหน้าที่เสนอร่าง
พระราชบญัญัติต่อรฐัสภาซึ่งเป็นอ านาจของคณะรฐัมนตรแีละสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด  
ดงันัน้ การที่สภากลาโหมพจิารณาแล้วเสนอแก้ไขร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าวอีกครัง้หนึ่ง จงึเป็นแต่
เพยีงการใหค้ าปรกึษาแก่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมเท่านัน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๕๐/๒๕๒๖) 

๗ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึมใิช่รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ  
ดงันัน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเงนิขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ 
องคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศกึว่าดว้ยการเงนิ พ.ศ. ๒๕๑๕ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘/๒๕๒๕) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๖ 

(๕) ก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยกองทุนสงเคราะห ์เงนิสมทบกองทุนสงเคราะหห์รอื
การสงเคราะห์อื่น ๆ เพื่อสวสัดกิารของผู้ปฏิบตัิงานและครอบครวั ซึ่งเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๖) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณรายจ่าย 

(๗) ตัง้อนุกรรมการ เพื่อกระท าการใด ๆ ตามทีม่อบหมาย 

ขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้

 

มาตรา ๑๙  ให้มกีารประชุมสามญัสภาทหารผ่านศกึอย่างน้อยทุกระยะเวลา
สามเดอืน 

ให้มีการเรียกประชุมวิสามัญสภาทหารผ่านศึกเมื่อนายกสภาทหารผ่านศึก
เหน็สมควรหรอืเมื่อกรรมการตัง้แต่สามคนขึน้ไปรอ้งขอ 

สภาทหารผ่านศกึจะเชญิบุคคลใดมาให้ขอ้เทจ็จรงิ ค าอธบิาย ค าแนะน า หรอื
ความเหน็กใ็หก้ระท าได ้

 

มาตรา ๒๐  การประชุมทุกคราวต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเก้าคน 
โดยมกีรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไม่น้อยกว่าประเภทละสามคนมาประชุม จงึเป็นองคป์ระชุม 

 

มาตรา ๒๑๘  ใหน้ายกสภาทหารผ่านศกึเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้านายกสภา
ทหารผ่านศึกไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภาทหารผ่านศึก  
คนที่หนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าอุปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีห่นึ่งไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหอุ้ปนายกสภาทหารผ่านศกึคนทีส่องเป็นประธาน ถ้าอุปนายก
สภาทหารผ่านศึกคนที่สองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภา
ทหารผ่านศกึคนทีส่ามเป็นประธาน ถ้าอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนทีส่ามไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

มาตรา ๒๒  มตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๓  มติของสภาทหารผ่านศกึในกรณีที่ให้เสนอต่อคณะรฐัมนตรนีัน้  
ใหร้ฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๗ 

สว่นที ่๒ 

การบรหิาร 

   
 

มาตรา ๒๔  ให้รฐัมนตรเีป็นผู้แต่งตัง้นายทหารสญัญาบตัรประจ าการ ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการหนึ่งคน และรองผู้อ านวยการหนึ่งคน ด้วยความเห็นชอบของ  
สภากลาโหม 

การถอดถอนผูอ้ านวยการหรอืรองผูอ้ านวยการ ใหร้ฐัมนตรกีระท าไดด้ว้ยความ
เหน็ชอบของสภากลาโหม 

 

มาตรา ๒๕  ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารกิจการของ อผศ. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายที่สภาทหารผ่านศกึก าหนด และมอี านาจบงัคบับญัชา
พนกังานทุกต าแหน่งและลกูจา้ง 

ผูอ้ านวยการตอ้งรบัผดิชอบในการจดัการและด าเนินงานของ อผศ. 
 

มาตรา ๒๖  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ผูอ้ านวยการเป็นผูก้ระท าการ
ในนามของ อผศ. และเป็นผู้กระท าการแทน อผศ. และเพื่อการนี้ผู้อ านวยการจะมอบ
อ านาจให้ตวัแทนของ อผศ. ที่ได้ตัง้ขึน้ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๓๐ หรอืบุคคลใด ๆ 
ปฏบิตักิจิการเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึ 

ในกรณีทีม่ขีอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึก าหนดไว้ว่านิตกิรรมใดผู้อ านวยการจะ
ท าไดก้แ็ต่โดยความเหน็ชอบของสภาทหารผ่านศกึก่อน บรรดานิตกิรรมที่ผูอ้ านวยการ
ท าขึน้โดยมไิดร้บัความเหน็ชอบดงักล่าว ย่อมไม่ผูกพนั อผศ. เวน้แต่สภาทหารผ่านศกึ
จะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้ านวยการมอี านาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลดหรือตัดเงินเดือน ตลอดจนลงโทษ
พนกังานและลกูจา้ง  ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึ 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อผศ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึ 

 

มาตรา ๒๘  ให้รองผู้อ านวยการท าหน้าที่ช่วยผู้อ านวยการในกิจการทัง้ปวง  
อนัอยู่ในหน้าทีข่องผูอ้ านวยการ และเป็นผูท้ าการแทนผูอ้ านวยการในเรื่องทีผู่อ้ านวยการ
มอบหมายหรอืเมื่อผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เว้นแต่ในหน้าที่อุปนายก 
สภาทหารผ่านศกึ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๘ 

ถ้าผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รฐัมนตรี
แต่งตัง้นายทหารสญัญาบตัรประจ าการเป็นผูร้กัษาการแทนผูอ้ านวยการชัว่คราว 

 

มาตรา ๒๘/๑๙  ให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้พนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ อผศ.  
ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัทีส่ภาทหารผ่านศกึก าหนด 

 

มาตรา ๒๙  ให้ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผูร้กัษาการแทน และพนักงาน
ตามพระราชบญัญตันิี้ เป็นเจา้พนกังานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๓๐  ใหร้ฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้นายทหารประจ าการด ารงต าแหน่งหวัหน้า
ส านกังานสาขาหรอืส านกังานตวัแทนซึง่ไดต้ัง้ขึน้ตามมาตรา ๘ ไดต้ามความเหมาะสม 

ในกรณีที่สมควรแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มิใช่นายทหารประจ าการด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ต่งตัง้ได้ 

ให้หวัหน้าส านักงานสาขาหรอืส านักงานตัวแทนเป็นตัวแทนของ อผศ. ตาม
ขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึ 

 

หมวด ๓ 

ตราเครื่องหมาย เหรยีญและเขม็ 

   
 

มาตรา ๓๑  ตราเครื่องหมายของ อผศ. มีรูปลกัษณะดงัรูปตราเครื่องหมาย 
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๒  อผศ. อาจจดัท าเหรียญและเขม็ขององค์การเพื่อเป็นเครื่องหมาย
ประดบัส าหรบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมอีุปการคุณในกจิการของ อผศ. ชนิด ชัน้ ของเหรียญ
และเขม็ และรายละเอยีดแห่งการใชส้ทิธปิระดบั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาทหารผ่านศกึ 

 

                                                 
๙ มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๑๙ 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๓๑๐  ผูใ้ดมใิช่ในกจิการของ อผศ. หรอืโดยมไิดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอื
จาก อผศ. ใช้ชื่อหรอืถ้อยค าในประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเขา้ใจว่าเป็นกจิการของ 
อผศ. หรอืเกี่ยวเนื่องกบักจิการของ อผศ. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบั  
ไม่เกนิสองพนับาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

นิตบิุคคลใดมใิช่กระทรวง ทบวง กรม หรอืโดยมไิดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอืจาก 
อผศ. ใชค้ าว่า “อผศ.” “ทหารผ่านศกึ” “ผ่านศกึ” “นอกประจ าการ” หรอืค าว่า“ทหาร” เป็น
ชื่อหรอืประกอบชื่อของนิตบิุคคลนัน้ ถา้การกระท าความผดิของนิตบิุคคลนัน้เกดิจากการ
สัง่การหรอืการกระท าของกรรมการ หรือผู้จดัการ หรือบุคคลใดซึ่งรบัผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรอืในกรณีที่บุคคลดงักล่าวมหีน้าที่ต้องสัง่การหรอืกระท า
การและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนัน้กระท าความผิด 
ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ่งดว้ย 

 

มาตรา ๓๔  ผู้ใดใช้ตราเครื่องหมายของ อผศ. โดยไม่มีสิทธิใช้ ท าตรา
เครื่องหมายของ อผศ. โดยไม่ไดร้บัอ านาจจาก อผศ. ท าปลอมหรอืเลยีนแบบคลา้ยคลงึ
ตราหรอืรอยตราเครื่องหมายของ อผศ. หรอืใช้สิง่ที่ท าปลอมหรอืเลยีนแบบคล้ายคลึง 
ตราเครื่องหมายเช่นนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๓๕  ผูใ้ดใช้เหรยีญหรอืเขม็อนัเป็นเครื่องหมายประดบัของ อผศ. โดย
ไม่มีสทิธใิช้ตามมาตรา ๓๒ หรอืท าเหรยีญหรอืเขม็เช่นนัน้ขึน้โดยไม่ได้รบัอ านาจจาก  
อผศ. หรือท าหรือใช้สิ่งเทียมหรือเลียนแบบหรือคล้ายคลึงเหรียญหรือเข็มเช่นนัน้  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลตร ีกรมหมื่นนราธปิพงษ์ประพนัธ ์

รองนายกรฐัมนตร ี

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๐ 

ตราเครื่องหมายองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 

ทา้ยพระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากทางราชการทหาร 
มีความประสงค์ที่จะขยายการสงเคราะห์ให้รวมไปถึงทหารนอกประจ าการ ต ารวจ 
ขา้ราชการพลเรอืนและพลเรอืนซึ่งได้กระท าหน้าที่ป้องกนัหรอืปราบปรามการกระท า
อนัเป็นภยัต่อความมัน่คงหรอืความปลอดภยัแห่งราชอาณาจกัร กบัทัง้สมควรรวมมลูนิธิ
ช่วยทหารและครอบครวัทหารทีไ่ปช่วยสหประชาชาตทิ าการรบ ณ ประเทศเกาหลใีหเ้ข้า
อยู่ในองค์การนี้ด้วย  จึงสมควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศกึใหเ้หมาะสมกบักาลสมยัและสถานการณ์ของบา้นเมอืงในปัจจุบนั 

 

พระราชบญัญตัอิงคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖  ให้นายกสภาทหารผ่านศกึ อุปนายกสภาทหารผ่านศึก กรรมการ
สภาทหารผ่านศึก และเลขาธิการสภาทหารผ่านศึกตามพระราชบัญญัติองค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใช้บงัคบั ปฏบิตัิหน้าที่นายกสภาทหารผ่านศกึ อุปนายกสภาทหารผ่านศกึ กรรมการ
สภาทหารผ่านศกึ และเลขาธกิารสภาทหารผ่านศกึต่อไป จนกว่าจะมสีภาทหารผ่านศกึ
ตามพระราชบญัญตัอิงค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่แกไ้ขเพิม่เติมโดย
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน มบีทบญัญตัิ
บางประการที่ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงบทบัญญัตเิกี่ยวกบั
องคป์ระกอบของสภาทหารผ่านศกึ และการปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมสภาทหาร
ผ่านศึก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตัิภารกิจ และก าหนดที่มาของต าแหน่ง
เลขานุการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและเชื่อมโยงกบัการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเลขาธิการสภาทหารผ่านศึกโดยต าแหน่ง  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 

                                                 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๔ ก/หน้า ๑/๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๒ 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญา
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีศ่าลรฐัธรรมนูญไดม้ี
ค าวนิิจฉัยว่าพระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะ 

ในส่วนที่สนันิษฐานให้กรรมการผู้จ ัดการ ผู้จ ัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ ต้องรบัโทษทางอาญาร่วมกบัการกระท าความผดิของนิตบิุคคล 
โดยไม่ปรากฏว่ามกีารกระท าหรอืเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกบัการกระท าความผดิของนิติ
บุคคลนั ้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรฐัธรรมนูญไดม้คี าวนิิจฉัยในลกัษณะดงักล่าว
ท านองเดียวกนั คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัต ิ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบญัญัติสถานบรกิาร 
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบญัญตัปิุ๋ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแยง้
ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้
บงัคบัไม่ได้ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดงันัน้ 
เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่ นที่มีบทบัญญัติในลักษณะ
เดยีวกนัมใิหข้ดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

                                                 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๓ 

พระราชบญัญตั ิ

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่ อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

“ผูกู้ย้มืเงนิ” หมายความว่า นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาผูไ้ดร้บัเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา
จากกองทุน 

“เงนิกูย้มืเพื่อการศึกษา” หมายความว่า เงนิที่กองทุนจดัสรรใหผู้้กูย้มืเงนิ เพื่อ
เป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการศกึษา และค่าครองชพี 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒ ก/หน้า ๑/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๔ 

“นักเรยีนหรอืนักศกึษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศกึษา และให้
หมายความรวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัการตอบรบัใหเ้ขา้ศกึษาในสถานศกึษาด้วย 

“สถานศกึษา” หมายความว่า โรงเรยีน สถาบนัอุดมศกึษา หรอืสถานศกึษาอื่นของ
รฐั โรงเรยีนของเอกชนทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบตามกฎหมายว่าดว้ย
โรงเรยีนอกชนและสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

“ค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เง ินค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่สถานศกึษาเรยีกเกบ็จากนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

“ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการศกึษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอื่นทีม่ใิช่ค่าเล่า
เรยีนทีส่ถานศกึษาเรยีกเกบ็จากนักเรยีนหรอืนักศกึษาตามระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่
ของสถานศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์กีย่วเน่ืองกบัการศกึษา 

“ค่าครองชพี” หมายความว่า ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการด ารงชพีระหว่างศกึษา 

“ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงและระเบยีบเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้กองทุน 

   
 

มาตรา ๖  ให้จัดตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา” 

ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในก ากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็น 
นิตบิุคคลทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ หรอื
รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายอื่น 

กองทุนมวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการศกึษาด้วยการให้เงนิกูย้มื
เพื่อการศกึษาในลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๕ 

(๑) เงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา ใหแ้ก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่าดแคลนทุนทรพัย์ 
(๒) เงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา ใหแ้ก่นักเรยีนหรอืนักศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาที่

เป็นความตอ้งการหลกั ซึง่มคีวามชดัเจนของการผลติก าลงัคนและมคีวามจ าเป็นต่อการ
พฒันาประเทศ 

(๓) เงนิกู้ยืมเพื่อการศกึษา ให้แก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวชิา
ขาดแคลนหรอืสาขาวชิาทีก่องทุนมุ่งสง่เสรมิเป็นพเิศษ 

(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้าง 
ความเป็นเลศิ 

 

มาตรา ๗  กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัและโอนมาตามมาตรา ๕๖ 

(๒) เงนิอุดหนุนที่ได้รบัจากรฐับาลหรอืเงนิที่ได้รบัจากการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 

(๓) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัจากการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่องกองทุน 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคหรอืมอบใหแ้ก่กองทุน 

(๕) ดอกผล รายได ้หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน 

(๖) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดนอกจาก (๑) ถงึ (๕) ทีก่องทุนไดร้บั 

 

มาตรา ๘  กจิการของกองทุนไม่อยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
แรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๙  กองทุนมอี านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงคต์าม
มาตรา ๖ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ซือ้ จดัหา เช่า ใหเ้ช่า ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง จ าหน่าย ท านิตกิรรม หรอื
ด าเนินงานใด ๆ เกีย่วกบัสงัหารมิทรพัยห์รอือสงัหารมิทรพัย ์

(๒) จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศ เกบ็รกัษาหลกัฐานและเอกสารเกีย่วกบัการ
ใหเ้งนิกูย้มืเพื่อการศกึษา 

(๓) จดัหาผลประโยชน์จากเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน 

(๔) กระท าการอื่นใดบรรดาทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองในการจดัการใหส้ าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุน 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๖ 

มาตรา ๑๐  ให้รฐัมนตรดี าเนินการขอรบัการจดัสรรงบประมาณเพื่อสมทบเขา้
กองทุนในแต่ละปีงบประมาณตามความจ าเป็น 

เงนิทีก่องทุนไดร้บัไม่ตอ้งน าสง่คลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั กฎหมายว่า
ดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอื่น 

 

มาตรา ๑๑  เงนิของกองทุนใหใ้ชจ้่ายไดเ้พื่อกจิการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา 

(๒) เป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของกองทุน 

(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวกับหรือ
เกีย่วเน่ืองกบัการจดักจิการของกองทุน 

(๔) เป็นค่าใชจ้่ายในการจดัหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒ 

 

มาตรา ๑๒  เงินของกองทุนให้น าไปหาผลประโยชน์ได้ โดยการฝากกับ
ธนาคารทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิหรอืธนาคารพาณิชย ์หรอืซือ้หลกัทรพัยข์องรฐับาล รฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานของรฐั  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ทรพัย์สนิประเภทอื่นของกองทุนให้น าไปหาผลประโยชน์ได้ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๓  ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพื่อการด าเนินการตาม
วตัถุประสงค์ของกองทุนตามพระราชบญัญัตินี้ ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี
รวมทัง้การบังคับทางปกครองและบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะ เวลาในการ
ครอบครองขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บักองทุนในเรื่องทรพัยส์นิของกองทุนไม่ได้ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๔๒  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา” ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 

                                                 
๒ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๗ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดี
กรมสรรพากร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้จากผู้มี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์เป็นทีป่ระจกัษ์ โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยตอ้งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒดิ้านการศกึษา ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการเงนิหรอืการบญัช ีและ
ดา้นกฎหมาย ดา้นละหนึ่งคน 

ให้ผู้จดัการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จดัการแต่งตัง้พนักงานของ
กองทุนจ านวนหนึ่งคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลให้ทรพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  
ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอื
ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

(๙) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 

มาตรา ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๘ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตัง้ใหม่ 
เขา้รบัหน้าที ่

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รฐัมนตรใีหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอื
หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่แต่งตัง้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็ นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ เว้นแต่วาระของกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิหลอืไม่ถึงเกา้สบิวนัจะไม่แต่งตัง้
กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนหรอืเพิม่ขึน้กไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ
ทัง้หมดทีม่อียู่ 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และควบคุมดูแลกจิการของกองทุนใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์

(๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรใีนการด าเนินการขอรบัการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
สมทบกองทุน 

(๔) พจิารณาอนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรบัการด าเนินการและการ
บรหิารงานของกองทุน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๒๙ 

(๕) ก าหนดขอบเขตการใหเ้งนิกูย้มืเพื่อการศกึษาตามมาตรา ๓๗ และพจิารณา
อนุมัติให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเ สริม
การศกึษา 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วม
ด าเนินงานกบักองทุนและแบบบนัทึกข้อตกลงการเข้าร่วมด าเนินงานกบักองทุนตาม
มาตรา ๓๘ 

(๗) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการให้เงนิกู ้ยมืเพื่อ
การศกึษาแก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา และการช าระเงนิคนืกองทุน 

(๘) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการน าเงนิหรอืทรพัย์สนิ
ของกองทุนไปหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒ 

(๙) พจิารณาเสนอแนะต่อรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของ
บุคคลอื่น และเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาและการช าระเงนิคนื
กองทุนของผูกู้ย้มืเงนิ 

(๑๐) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการจ้างสถาบนัการเงนิหรอืนิติ
บุคคลใหท้ าหน้าทีบ่รหิารและจดัการการใหเ้งนิกูย้มืเพื่อการศกึษา ตดิตามและเร่งรัดใหม้ี
การช าระคนืเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา 

(๑๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการผ่อนผนัให้ผูกู้้ยมืเงนิช าระ
เงนิคนืกองทุนลดหย่อนหนี้ หรอืระงบัการช าระเงนิคนืกองทุนตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม 

(๑๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกีย่วกบัความรบัผดิของผู้ค ้าประกัน
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 

(๑๓) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการคดัเลอืกผู้จดัการและการ
ท าสญัญาจ้างผูจ้ดัการ รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูจ้ดัการ
ตามมาตรา ๓๑ 

(๑๔) ก าหนดมาตรการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตามการช าระเงนิคนืกองทุน 

(๑๕) ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ  
การบัญชี การตรวจสอบบัญชีและข้อบังคับอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการและการ
บรหิารงานของกองทุน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๐ 

(๑๖) พจิารณาผลการศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิความต้องการเงนิกูย้มืเพื่อ
การศกึษาของนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตทีผู่จ้ดัการเสนอ 

(๑๗) ออกขอ้บงัคบั ระเบยีบ และประกาศเพื่อปฏิบตัิการอื่นใดให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(๑๘) ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตินี้หรอืเพื่อให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

คณะกรรมการอาจมอบอ านาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๕) (๑๔) และ (๑๘) 
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขให้ผู้จดัการหรอื
บุคคลอื่นใดกระท าการแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีก
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๑  ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตันิี้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรอืมอบหมายให้
ปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีเ่หน็สมควร 

 

มาตรา ๒๒๓  ให้มคีณะอนุกรรมการก ากบัและประเมนิสถานศกึษาที่เขา้ร่วม
ด าเนินงานกบักองทุน ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานอนุกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ ่งคณะกรรมการแต่งตั ง้ จาก 
ผู้ซึ่งมีผลงานหรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ด้านการเงนิหรอื

                                                 
๓ มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๑ 

การบญัช ีด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืด้านอื่น ๆ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดแูลการด าเนินงานของสถานศกึษา เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จดัการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวนหนึ่งคนและพนกังานกองทุนซึง่ผูจ้ดัการแต่งตัง้จ านวนหนึ่งคน เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๒๓  คณะอนุกรรมการก ากบัและประเมนิสถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมด าเนินงาน
กบักองทุนมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๙ (๖) 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับ
กองทุน ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 
๑๙ (๖) และรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบ 

(๓) วเิคราะหปั์ญหาและขอ้จ ากดัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องสถานศกึษา พรอ้มทัง้
เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหาต่อคณะกรรมการ 

(๔) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๔  ให้มีคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงนิคืนกองทุน ประกอบด้วย 
อธบิดีกรมบญัชกีลาง เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงศกึษาธกิาร ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมบญัชีกลาง ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลงั และผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้จากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านการเงนิหรอืการบญัช ีด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดา้นแรงงาน หรอืดา้นอื่น ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดแูลการช าระเงนิคนื
กองทุน เป็นอนุกรรมการ 

ใหผู้จ้ดัการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และใหผู้จ้ดัการแต่งตัง้พนกังานของ
กองทุนจ านวนหนึ่งคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๒๕  คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงนิคืนกองทุน มอี านาจหน้าที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขเกีย่วกบัการใหผู้กู้ย้มืเงนิช าระเงนิคนืกองทุนตามมาตรา ๑๙ (๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๒ 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และก ากบัดูแลให้การช าระเงนิคนืกองทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๗) และรายงาน
ผลใหค้ณะกรรมการทราบ 

(๓) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๙ (๑๑) และ (๑๔) 

(๔) เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่ผูจ้ดัการในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นทีเ่กีย่วกบั
การตดิตามการช าระเงนิคนืกองทุน 

(๕) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระเงนิคืนกองทุน พร้อมทัง้
เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหาต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๖  ให้น าคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๕ รวมทัง้การประชุมและการวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมตามมาตรา ๒๐ มา
ใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๑ คณะอนุกรรมการก ากับและประเมิน
สถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมด าเนินงานกบักองทุนและคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงนิคนื
กองทุน โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๗  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการ ซึง่แต่งตัง้ตามพระราชบญัญตัินี้ ได้รบัเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๓ 

ส านกังานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

   
 

มาตรา ๒๘  ใหก้องทุนมสี านักงานใหญ่เรยีกว่า “ส านักงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มื
เพื่อการศกึษา” ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร และอาจตัง้สาขา ณ ทีอ่ื่นใดตามความจ าเป็นกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๙  ส านกังานมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและประสานงานกบัส่วนราชการและองค์กร

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๓ 

(๒) เป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการ 

(๓) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

(๔) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๓๐  ใหก้องทุนจา้งผูจ้ดัการคนหนึ่ง ซึง่มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญใน
ด้านการบริหารและการจัดการ รวมทัง้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถปฏบิตังิานใหแ้ก่กองทุนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอื
ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารในพรรค
การเมอืง ที่ปรกึษาพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมอืง เว้นแต่จะไดพ้้นจาก
ต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๑๐) ไม่เป็นผู้จดัการหรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มลีกัษณะงานคล้ายคลงึกนัใน
หา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั หรอืองคก์รอื่นใด 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในสญัญากบักองทุน หรอืในกิจการที่กระท าให้แก่
กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(๑๒) ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ในสถาบนัการเงนิหรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการจา้งตามมาตรา 
๓๓ วรรคสอง หรอืในบรษิทัอื่นใดทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ในสถาบนัการเงนิหรอืนิตบิุคคลดงักล่าว 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๔ 

มาตรา ๓๑  การคดัเลอืกผูจ้ดัการและการท าสญัญาจา้งผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

สญัญาจา้งผูจ้ดัการ ใหก้ าหนดคราวละไม่เกนิสีปี่ และเมื่อครบก าหนดอายุสญัญา
จา้งแลว้คณะกรรมการจะต่ออายุสญัญาจา้งอกีครัง้หนึ่งกไ็ดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสีปี่ 

ในสญัญาจ้าง ให้ก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง และเงื่อนไขในการทดลองปฏบิตังิานของผูจ้ดัการไวด้ว้ย 

ให้ผู้จ ัดการได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามสญัญาจ้าง ผู้จดัการพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๐ 

(๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ 
เสือ่มเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๓๓๔  ใหผู้จ้ดัการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บรหิารกจิการของกองทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ 

รวมทัง้ค าสัง่ นโยบาย และมตขิองคณะกรรมการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานและการเงนิของกองทุน 
เพื่อจดัท าแผนงาน โครงการ แผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน และแผนการเงนิ
และงบประมาณประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

                                                 
๔ ผูจ้ดัการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานธุรการของกองทุนฯ ตดิตาม

ดูแลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารและจดัการเงนิใหกู้ย้มื ควบคุมและก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของพนักงาน
และลูกจ้างของกองทุ นฯ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ รวมทั ้งร ับผิดชอบในการบริหารกองทุ นฯ  
และดูแลให้ผู้ปฏบิตัิงานที่กระท าให้เกดิความเสยีหายต้องรบัผดิชดใชต้ามจ านวนที่เกดิความเสยีหายและ
ได้รบัโทษทางวินัย ผู้จดัการกองทุนฯ จึงเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการบังคบับัญชาพนักงานและลูกจ้าง 
รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัยส์นิและกจิการภายในของกองทุนฯ และเป็นหวัหน้าหน่วยงานของรฐัตามขอ้ 
๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีม่อี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ กระท าให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๓๓๗/๒๕๕๙) 
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๓๓๕ 

(๓) จดัท ารายงานการบญัชแีละรายงานผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) บรหิารและจดัการการใหเ้งนิกูย้มืเพื่อการศกึษาแก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

(๖) ด าเนินการติดตามและเร่งรดัให้มกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาตาม
สญัญาทีผู่กู้ย้มืเงนิท าไว ้

(๗) ประสานงาน ก ากบัดแูล และตดิตามการด าเนินงานของสถานศกึษาเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน 

(๘ ) ปฏิบัติห น้ าที่ อื่ น ใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ต ามที่
คณะกรรมการหรอืประธานกรรมการมอบหมาย หรอืตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 

ในการด าเนินการตาม (๕) และ (๖) ผู้จดัการอาจจ้างสถาบนัการเงนิหรือนิติ
บุคคลเพื่อให้ท าหน้าที่แทนเป็นการทัว่ไป หรือเป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้  ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๔  ในกจิการของกองทุนที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้จดัการเป็น
ผูแ้ทนของกองทุน  เพื่อการนี้ ผู้จดัการอาจมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตัิหน้าทีแ่ทนได้
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๕  ให้ผู้จดัการเป็นผู้บงัคบับญัชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน และ
รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของกองทุน เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทัง้ค าสัง่ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๖  เมื่อต าแหน่งผู้จดัการว่างลงและยงัไม่มีการจ้างผู้จดัการคนใหม่ 
หรอืในกรณีที่ผู ้จดัการไม่อยู่หรอือยู่แต่ไม่อาจปฏบิตั ิหน้าที่ได้ ให้รองผู ้จดัการเป็น  
ผู้รกัษาการแทนผู้จดัการ ในกรณีทีไ่ม่มผีู้ด ารงต าแหน่งรองผู้จดัการ ใหค้ณะกรรมการ
แต่งตัง้กรรมการหรอืพนกังานของกองทุนคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ 

ใหผู้ร้กัษาการแทนผูจ้ดัการมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๖ 

หมวด ๔ 

การใหเ้งนิกูย้มืเพื่อการศกึษา 

   
 

มาตรา ๓๗  ก่อนเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี ให้คณะกรรมการประกาศก าหนด
ลกัษณะของเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา ขอบเขตการใหเ้งินกูย้มืเพื่อการศกึษา รวมตลอดทัง้
ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืม  
เพื่อการศกึษา 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบทัว่ไปโดย 

(๑) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงาน และเผยแพร่ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ของส านกังาน 

(๒) ส่งให้สถานศกึษา และให้สถานศกึษาที่ได้รบัประกาศดงักล่าวเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบโดยทัว่ไป โดยอย่างน้อยตอ้งปิดประกาศไวใ้นทีแ่ลเหน็ไดง้่าย ณ บรเิวณ
สถานศกึษา 

 

มาตรา ๓๘  สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนตาม
พระราชบญัญตัินี้ให้ยื่นค าขอเขา้ร่วมด าเนินงานต่อกองทุนตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

สถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบใหเ้ขา้ร่วมด าเนินงานกบักองทุนตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าบนัทึกข้อตกลงกบักองทุนตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และต้องปฏิบตัิหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงโดยเคร่งครดั หากสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกตอ้งครบถว้น กองทุนอาจเพกิถอนการเขา้ร่วมด าเนินงานของสถานศกึษาแห่งนัน้กไ็ด้ 

 

มาตรา ๓๙  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๓๘ และต้องมี
สญัชาตไิทย มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๐  นักเรยีนหรอืนักศกึษาผูใ้ดจะขอกูย้มืเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาลกัษณะ
ใด ใหย้ื่นค าขอต่อคณะกรรมการ  ทัง้นี้ ตามแบบและวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๑  นักเรยีนหรอืนักศกึษาซึง่ไดร้บัอนุมตัใิห้กูย้มืเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษา 
ตอ้งท าสญัญากูย้มืเงนิตามแบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการท าสญัญากู้ยมืเงนิตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะก าหนดให้มผีู้ค ้าประกนั
การช าระเงนิคนืกองทุนดว้ยกไ็ด ้
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๓๓๗ 

มาตรา ๔๒  ผูกู้ย้มืเงนิมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิโดยเคร่งครดั 

เพื่อประโยชน์ในการบรหิารกองทุนและการติดตามการช าระเงนิคืนกองทุน  
ผูกู้ย้มืเงนิมหีน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความยนิยอมในขณะท าสญัญากู้ยมืเงนิ เพื่อให้ผู้มหีน้าที่จ่ายเงนิไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรษัฎากร หกัเงินได้พึงประเมินของตนตาม
จ านวนทีก่องทุนแจง้ใหท้ราบเพื่อช าระเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาคนืกองทุน 

(๒) แจง้สถานะการเป็นผูกู้ย้มืเงนิต่อหวัหน้าหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนที่ตน
ท างานด้วยภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึง
ประเมนิของตนเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๕๑ 

(๓) ยนิยอมใหก้องทุนเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของตนทีอ่ยู่ในครอบครองของบุคคล
อื่น รวมทัง้ยนิยอมใหก้องทุนเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิ และการช าระเงนิคนืกองทุน 

 

มาตรา ๔๓  ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาต่อกองทุนโดยการลงทะเบยีนเรยีน จ านวนเงนิค่าเล่าเรยีน ค่าใช ้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา และค่าครองชพีต้องไดร้บัการรบัรองจากสถานศกึษา  ทัง้นี้ 
ตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ให้กองทุนจ่ายค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษาตามจ านวนที่
ได้รบัแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ ส าหรบัค่าครองชีพให้
กองทุนจ่ายเขา้บญัชขีองผูกู้้ยมืเงนิโดยตรง และใหถ้ือว่าเงนิที่จ่ายใหแ้ก่สถานศกึษาหรอืผู้
กูย้มืเงนิดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาทีผู่กู้ย้มืเงนิตอ้งช าระคนืกองทุน 

ใหถ้อืว่าจ านวนค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการศกึษา และค่าครองชพี
ตามทีไ่ดร้บัแจง้และกองทุนไดโ้อนใหแ้ก่สถานศกึษาและผูกู้ย้มืเงนิ เป็นจ านวนอนัถูกตอ้ง
ที่ผู้กู้ยมืเงนิมีหน้าที่และความรบัผดิต้องชดใช้เงนิคืนให้แก่กองทุน  ทัง้นี้ หากมียอดเงนิ
กูย้มืเพื่อการศกึษาทีผู่กู้ย้มืเงนิไดร้บัไปแลว้ ใหก้องทุนแจง้ใหผู้กู้ย้มืเงนิทราบดว้ย 

 

หมวด ๕ 

การช าระเงนิคนืกองทุน 

   
 

มาตรา ๔๔  เมื่อผูกู้ย้มืเงนิส าเรจ็การศกึษาหรอืเลกิการศกึษาแลว้ มหีน้าทีต่อ้ง
ช าระเงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รบัไปตามสญัญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตามจ านวน 
ระยะเวลา และวธิกีารทีก่องทุนแจง้ใหท้ราบ 
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๓๓๘ 

คณะกรรมการจะก าหนดให้เริม่คดิดอกเบี้ยหรอืประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยมืเงนิ
นับแต่เวลาใดภายหลงัที่ส าเรจ็การศกึษาหรอืเลกิการศกึษาแล้วกไ็ด้ แต่อตัราดอกเบี้ย
หรอืประโยชน์อื่นใดที่คดิ ณ วนัท าสญัญา ต้องไม่เกินอตัราร้อยละเจด็จุดห้าต่อปี และ
หา้มมใิหค้ดิดอกเบีย้ทบตน้ 

ในกรณีจ าเป็น ผูจ้ดัการอาจผ่อนผนัใหผู้กู้ย้มืเงนิช าระเงนิคนืกองทุนแตกต่างไป
จากจ านวนระยะเวลา หรอืวธิกีารทีก่ าหนดไวต้ามวรรคหนึ่ง หรอืลดหย่อนหนี้ หรอืระงบั
การช าระเงนิคนืกองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทัว่ไปก็ได้  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๑๑) 

ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงนิผู้ใดผดินัดการช าระเงนิคนืกองทุน และไม่ได้รบัอนุญาตให้
ผ่อนผนัตามวรรคสามคณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้กู้ยมืเงนิต้องเสยีเงนิเพิม่อกีไม่เกิน
รอ้ยละหนึ่งจุดหา้ต่อเดอืนกไ็ด ้

 

มาตรา ๔๕  เพื่อประโยชน์ในการบรหิารกองทุนและการติดตามการช าระเงนิ
คนืกองทุนใหก้องทุนมอี านาจด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอขอ้มูลส่วนบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิจากหน่วยงานหรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและ
เอกชนหรอืบุคคลใดซึง่เป็นผูค้รอบครองขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว 

(๒) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิ และการช าระเงนิคนืกองทุนของผูกู้ย้มื
เงนิใหแ้ก่หน่วยงานหรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดตามทีร่อ้งขอ 

(๓) ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๑๔) 
การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข

ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๖  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของกองทุนตามมาตรา ๔๕ (๑) ให้
หน่วยงานหรือองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผูกู้ย้มืเงนิ จดัสง่ขอ้มลูใหก้องทุนตามทีก่องทุนรอ้งขอภายในเวลาอนัสมควร 

 

มาตรา ๔๗  ผูกู้ย้มืเงนิจะช าระเงนิคนืกองทุนก่อนก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ 
หรอืบอกเลกิการกูย้มืเงนิเป็นหนงัสอืเมื่อใดกไ็ด้ 

ให้ผู้กู้ยมืเงนิที่มหีนังสอืแจ้งบอกเลกิการกู้ยืมเงนิตามวรรคหนึ่ง มหีน้าที่ต้อง
ช าระคนืเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาที่ได้รบัไปทัง้หมดคนืให้แก่กองทุนภายในสามสบิวันนับ
แต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดแ้จง้บอกเลกิการกูย้มืเงนิ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๓๙ 

มาตรา ๔๘  เมื่อมเีหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ กองทุนอาจบอกเลกิสญัญา
กูย้มืเงนิของผูกู้ย้มืเงนิกไ็ด ้

(๑) เมื่อปรากฏในภายหลงัว่า ผู ้กู ้ย ืมเง ินไม่ม ีสทิธ ิขอกู ้ย ืมเง ิน ปกปิด
ข้อเท็จจริงอนัควรแจง้ใหท้ราบหรอืแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั 

(๒) ผูกู้ย้มืเงนิไม่ปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิ หรอืขอ้ตกลงทีใ่หไ้วแ้ก่กองทุน 

ให้ผูกู้้ยมืเงนิที่ถูกบอกเลกิสญัญากูย้มืเงนิตามวรรคหนึ่ง มหีน้าทีต่้องช าระคนืเงนิ
กูย้มืเพื่อการศกึษาที่ไดร้บัไปทัง้หมดคนืใหแ้ก่กองทุนภายในสามสบิวนันับแต่วนัถดัจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้การบอกเลกิสญัญา 

 

มาตรา ๔๙  ในกรณีทีผู่กู้ย้มืเงนิถงึแก่ความตาย ใหส้ญัญากูย้มืเงนิ หน้าที ่และ
ความรบัผดิทีผู่กู้ย้มืเงนิมต่ีอกองทุนเป็นอนัระงบัไป 

ในกรณีทีผู่กู้ย้มืเงนิพกิารหรอืทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได ้ให้
ผู้จดัการมอี านาจพิจารณาสัง่ระงบัการเรยีกให้ช าระหนี้ตามสญัญากู้ยมืเงนิก็ได้  ทัง้นี้ 
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีทีผู่ค้ ้าประกนัถงึแก่ความตาย การด าเนินการเกีย่วกบัความรบัผดิของผู้
ค ้าประกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๕๐  หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสทิธิเหนือ
ทรพัย์สนิทัง้หมดของผู้กู้ยมืเงนิในล าดบัแรกถดัจากค่าเครื่องอุปโภคบรโิภคอนัจ าเป็น
ประจ าวนัตามมาตรา ๒๕๓ (๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

มาตรา ๕๑  ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทัง้ภาครัฐและเอกชน  
ผูจ้่ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรษัฎากร มหีน้าที่หกัเงนิไดพ้งึ
ประเมนิของผู้กู้ยมืเงนิซึ่งเป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของผู้จ่ายเงนิได้พึงประเมนิดงักล่าว 
เพื่อช าระเงนิกูย้มืคนืตามจ านวนทีก่องทุนแจง้ใหท้ราบโดยใหน้ าสง่กรมสรรพากรภายใน
ก าหนดระยะเวลาน าส่งภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่
อธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 

การหกัเงนิตามวรรคหนึ่งต้องหกัให้กองทุนเป็นล าดบัแรกถดัจากการหกัภาษี ณ 
ที่จ่ายและการหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลีย้งชพี กฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๐ 

เมื่อกรมสรรพากรได้รบัเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้น าส่งกองทุนตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยความ
เหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

ถ้าผู้จ่ายเงนิได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หกัเงินได้พึงประเมิน หกัและ
ไม่ไดน้ าส่งหรอืน าส่งแต่ไม่ครบตามจ านวนที่กองทุนแจง้ให้ทราบ หรอืหกัและน าส่งเกนิ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู้จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิรบัผดิชดใชเ้งนิทีต่อ้งน าสง่ใน
สว่นของผูกู้ย้มืเงนิตามจ านวนทีก่องทุนแจง้ใหท้ราบและต้องจ่ายเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละ
สองต่อเดอืนของจ านวนเงนิทีผู่จ้่ายเงนิได้พงึประเมนิยงัไม่ไดน้ าส่งหรอืตามจ านวนทีย่งั
ขาดไป แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ นบัแต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดตอ้งน าสง่ตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีทีผู่จ้่ายเงนิไดพ้งึประเมนิไดห้กัเงนิไดพ้งึประเมนิของผูกู้ย้มืเงนิไวแ้ลว้ ให้
ถอืว่าผูกู้ย้มืเงนิไดช้ าระเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาตามจ านวนทีไ่ดห้กัไวแ้ลว้ 

 

หมวด ๖ 

การเงนิและการบญัช ี

   
 

มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อสามารถ
ควบคุมและบรหิารจดัการลูกหนี้เงนิกู้ยืมเพื่อการศกึษาและจดัท ารายงานการเงนิแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลกัการบัญชีที่
รบัรองทัว่ไป 

 

มาตรา ๕๓  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๕๔  กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  
การบญัช ีและการพสัดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

คณะกรรมการอาจตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตซึ่งมใิช่พนักงานหรอืลูกจ้างของ
กองทุนท าหน้าทีต่รวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง และใหร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ได ้ ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๑ 

มาตรา ๕๕  ให้กองทุนจดัท างบการเงนิส่งผูส้อบบญัชภีายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั
นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ปีบัญชีของกองทุน ให้ถือตามปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

ในทุกรอบปี ใหส้ านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลซึง่ส านกังานการตรวจ
เงนิแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีของกองทุน แล้วท ารายงานผลการสอบ
บญัชเีสนอต่อรฐัมนตรภีายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

ให้กองทุนโฆษณารายงานประจ าปีโดยแสดงงบการเงนิพร้อมกบัรายงานการ
สอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีรวมทัง้รายงานสรุปผลงานในปีทีล่่วงมาในราชกจิจานุเบกษา 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้  ภาระผูกพัน 
พนักงาน และลูกจ้าง และเงนิงบประมาณของกองทุนเงนิให้กู ้ยมืเพื่อการศกึษาตาม
พระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และของกองทุนเงนิกูย้มื
เพื่อการศกึษาทีผู่กกบัรายไดใ้นอนาคตตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการบรหิาร
กองทุนเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบญัญตัิเงนิคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑  
ที่มอียู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้มผีลใช้บงัคบัไปเป็นของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่ อ
การศกึษาตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕๗  ให้ผู้จดัการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเป็นผูจ้ดัการตาม
พระราชบญัญัตินี้ และอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามสญัญาจ้างเดิม
หรอืเพราะเหตุอื่น 

 

มาตรา ๕๘  ในวาระเริม่แรก ใหค้ณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา
ประกอบดว้ยกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และใหผู้จ้ดัการตามมาตรา ๕๗ เป็น
กรรมการ และเลขานุการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้ไปพลาง
ก่อน และใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๔ (๓) ภายในเกา้สบิวนั
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๒ 

ใหผู้จ้ดัการตามวรรคหนึ่งแต่งตัง้พนกังานของกองทุนซึง่โอนมาตามมาตรา ๕๖ 
จ านวนหนึ่งคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๕๙  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมการก ากับและประเมิน
สถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมด าเนินงานกบักองทุนตามมาตรา ๒๒ และคณะอนุกรรมการก ากบั
การช าระเงนิคนืกองทุนตามมาตรา ๒๔ ประกอบดว้ยอนุกรรมการโดยต าแหน่ง และให้
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการให้มี
องคป์ระกอบครบถว้นตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ 

 

มาตรา ๖๐  ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาตาม
พระราชบญัญตักิองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ทีโ่อนมาเป็นพนกังานและ
ลูกจา้งของกองทุนตามมาตรา ๕๖ ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์
ต่าง ๆ เท่ากบัที่เคยได้รบัอยู่เดมิไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งในส านักงานกองทุนเงนิให้กู ้ยมืเพื่อการศึกษา แต่จะให้ได้รบัเงนิเดือนหรือ
ค่าจา้งต ่ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เดมิไม่ได้ 

 

มาตรา ๖๑  ให้ถอืว่าหนี้ของผูกู้้ยมืเงนิตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนี้ของผู้รบัทุนการศกึษาแบบต้องใช้คนืตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตาม
พระราชบญัญัติเงนิคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้างช าระหรอืยงัไม่ถึงก าหนดช าระเป็นหนี้ที่ 
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รบัทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนนัน้ จะต้องชดใช้คืนให้กองทุนตาม
พระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๖๒  ให้ถือว่าบรรดาค าขอที่นักเรยีนหรอืนักศกึษาได้ยื่นขอกู้ยืมจาก
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่ อการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษาที่ผูกกบัรายได้ในอนาคตตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตาม
พระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ ทีค่า้งพจิารณาอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใชบ้งัคบั เป็นค าขอกูย้มืเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตันิี้ และใหด้ าเนินการ
ต่อไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๓ 

มาตรา ๖๓  บรรดาคดทีีก่องทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาที่ผูก
กับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ ไดฟ้้องเป็น
คดต่ีอศาล ให้กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญัตินี้เขา้สวมสทิธเิป็น
คู่ความแทน  ในการนี้ กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตันิี้อาจคดัคา้น
เอกสารทีไ่ดย้ื่นไวแ้ลว้ ถามคา้นหรอืคดัคา้นพยานทีส่บืไปแลว้ได้ 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาบงัคบัคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตันิี้เขา้สวมสทิธเิป็นเจา้หนี้ตามค าพพิากษานัน้ 

 

มาตรา ๖๔  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ และประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการ
บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  
พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ยงัคงใช้บงัคบั
ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญัตินี้ จนกว่าจะได้มกีารออกกฎกระทรวง 
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืประกาศตามพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากกองทุนใหกู้ย้มื
เพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตักิองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
กองทุนเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาที่ผูกกบัรายได้ในอนาคตตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิงนิคง
คลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ มกีารบรหิารจดัการและการด าเนินการทีม่ขีอ้จ ากดั และไม่สอดคลอ้ง
กบันโยบายการผลิตก าลงัคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบรหิาร
จดัการและการด าเนินการของทัง้สองกองทุนดงักล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้
กฎหมายเดยีวกนั และเพิม่มาตรการในการบริหารจดัการกองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๖  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อา้งถงึ “กระทรวงศกึษาธกิาร” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร” “ปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร” หรอืผู ้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ  
หากเกี่ยวกบัการอุดมศกึษาหรอืการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ให้ถือว่าบทบญัญัตินัน้อ้างถึง 
“กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

ใหเ้ปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของสภาหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการโอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นสว่นราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าที่
และการเปลี่ยนแปลงผู้รกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้  ทัง้นี้ ตามที่ก าหนดในบญัช ี๔ 
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

                                                 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๓๔๕ 

ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชวีศกึษา 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อให้ 
มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัิ
หน้าทีร่ะหว่างสถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 
แผน และนโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๓๔๖ 

กฎกระทรวง 

การขอขอ้มลูสว่นบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

การกูย้มืเงนิและการช าระเงนิคนืกองทุนของผูกู้ย้มืเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑๖  
   

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ขอ้มูลสว่นบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวั

ผู้กู้ยืมเงินได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และหมายความรวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
ผู้กู้ยืมเงิน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล อาชีพ สถานที่ท างาน เลขที่บตัรประจ าตัวประชาชนหรือ
หนังสอืเดนิทาง เลขที่บญัชเีงนิฝากและจ านวนเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝาก หมายเลข
โทรศัพท์ ภูมิล าเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งรวมถึงที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกบัการถือครองทรพัย์สนิ หรือ
กรรมสิทธิข์องผู้กู้ยืมเงิน และข้อมูลอื่นใดของผู้กู้ยืมเงินที่มีความส าคัญ เพื่อน าไป 
ใชป้ระโยชน์ในการบรหิารกองทุนและการตดิตามการช าระเงนิคนืกองทุน 

“ขอ้มูลการกู้ยืมเงนิ” หมายความว่า ขอ้มูลเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงินและการช าระ
เงนิคนืกองทุนของผูกู้ย้มืเงนิ 

 

หมวด ๑ 

การขอขอ้มลูสว่นบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิ 

   
 

ข้อ ๒  เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงินคืน
กองทุน ใหก้องทุนขอขอ้มลูส่วนบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิจากหน่วยงานหรอืองคก์รทัง้ภาครฐั
และเอกชน หรอืบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิได้เท่าที่
จ าเป็น โดยท าเป็นหนงัสอืถงึหน่วยงานหรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดซึง่
ครอบครองขอ้มลูดงักล่าว 

 

                                                 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๘๑ ก/หน้า ๑/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๗ 

ขอ้ ๓  หนังสอืขอข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๒ อย่างน้อยต้องระบุรายละเอยีด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วนั เดอืน ปี ทีท่ าหนงัสอืขอขอ้มลูสว่นบุคคล 

(๒) ชื่อ ชื่อสกุล และเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้มืเงนิ 

(๓) วตัถุประสงคข์องการขอและการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช  ้

(๔) รายการของขอ้มลูสว่นบุคคลทีป่ระสงคจ์ะขอ 

(๕) ก าหนดระยะเวลาทีข่อใหจ้ดัสง่ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

ข้อ ๔  เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
ผูค้รอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิ ไดร้บัหนังสอืขอขอ้มูลสว่นบุคคลจากกองทุน
ตามข้อ ๒ แล้ว ให้ด าเนินการจดัส่งข้อมูลดงักล่าวที่เป็นปัจจุบนัในรูปแบบเอกสารหรือ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามรปูแบบทีม่อียู่หรอืตามรปูแบบทีก่องทุนก าหนดภายในสามสบิวนั
นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนดโดยขึ้นอยู่กับ  
ความเร่งด่วนหรอืความจ าเป็นในการทีก่องทุนจะน าขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไปใช้ 

ในการจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงการรักษาความลับและป้องกัน 
การรัว่ไหล การเขา้ถงึหรอืการใชข้อ้มลูนัน้โดยบุคคลใดโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 

ในกรณีที่หน่วยงานหรอืองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดตามวรรคหนึ่ง 
ไม่สามารถจดัส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนร้องขอภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได ้ใหแ้จง้เหตุผลและความจ าเป็น รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะ
จดัส่งขอ้มูลดงักล่าวให้กองทุนทราบโดยเรว็  ทัง้นี้ ก าหนดระยะเวลาในการจดัส่งขอ้มูล
ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิระยะเวลาอนัสมควร 

 

ขอ้ ๕  เมื่อกองทุนไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิจากหน่วยงานหรอืองคก์ร
ทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดตามขอ้ ๔ หรอืตามบนัทกึขอ้ตกลงตามขอ้ ๑๒ แลว้ ตอ้ง
น าขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบรหิารกองทุนหรอืการติดตามการ
ช าระเงนิคืนกองทุนเท่านัน้ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
ต่อไปยงับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นซึง่ไม่มอี านาจในการเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูนัน้ 

 

ข้อ ๖  ให้กองทุนจัดให้มีการท าบัญชีแสดงการขอข้อมูลส่วนบุคคลและ
มาตรการหรอืระบบการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้กูย้มืเงนิที่ไดร้บัจากหน่วยงาน
หรอืองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนหรอืบุคคลใด แล้วแต่กรณี ให้เหมาะสมและปลอดภัย 
เพื่อป้องกนัการสญูหาย รวมทัง้ป้องกนัการเขา้ถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๘ 

หมวด ๒ 

การเปิดเผยขอ้มลูการกูย้มืเงนิ 

   
 

ขอ้ ๗  หน่วยงานหรอืองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดประสงค์ที่จะ
ขอให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินรายใดเพื่อน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการบรหิารกองทุนหรอืการติดตามการช าระเงนิคนืกองทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ใหม้หีนงัสอืขอขอ้มลูดงักล่าวต่อกองทุน 

 

ขอ้ ๘  หนังสอืขอให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยมืเงนิตามขอ้ ๗ อย่างน้อยต้องระบุ
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วนั เดอืน ปี ทีท่ าหนงัสอืขอขอ้มลูการกูย้มืเงนิ 

(๒) ชื่อ ชื่อสกุล และเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้มืเงนิ 

(๓) วตัถุประสงคข์องการขอและการน าขอ้มลูการกูย้มืเงนิไปใช้ 
(๔) รายการของขอ้มลูการกูย้มืเงนิทีป่ระสงคจ์ะขอ 

(๕) ก าหนดระยะเวลาทีข่อใหจ้ดัสง่ขอ้มลูการกูย้มืเงนิ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อกองทุนไดร้บัหนงัสอืขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการกูย้มืเงนิตามขอ้ ๗ และ
พจิารณาแลว้เหน็ว่าผูร้อ้งขอมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะน าขอ้มูลการกูย้มืเงนิไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในการบรหิารกองทุนหรอืการติดตามการช าระเงนิคนืกองทุน ให้กองทุนเปิดเผยขอ้มูล
ตามหนังสือดังกล่าวในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่จ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบรหิารกองทุนหรอืการตดิตามการช าระเงนิคนืกองทุนภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืหรอืภายในก าหนดระยะเวลาที่หน่วยงานหรอืองค์กรทัง้ภาครฐั
และเอกชน หรอืบุคคลใดรอ้งขอ  ทัง้นี้ กองทุนอาจก าหนดขอ้จ ากดัหรอืเงื่อนไขในการน า
ขอ้มลูนัน้ไปใชด้ว้ยกไ็ด ้

การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนด าเนินการใด ๆ ให้ขอ้มูลนัน้เป็น
ความลบัและป้องกนัการรัว่ไหล การเขา้ถงึ หรอืการใชข้อ้มูลโดยบุคคลอื่นโดยปราศจาก
อ านาจหรอืโดยมชิอบ 

ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถจดัส่งขอ้มลูใหแ้ก่ผูร้อ้งขอภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้กองทุนแจ้งเหตุผลและความจ าเป็น รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาที่
สามารถจะจดัสง่ขอ้มลูใหผู้ร้อ้งขอทราบ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๔๙ 

ข้อ ๑๐  เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดได้รบั
ข้อมูลการกู้ยืมเงินจากกองทุนตามข้อ ๙ หรือตามบันทึกข้อตกลงตามข้อ ๑๒ แล้ว 
จะตอ้งไม่น าขอ้มลูดงักล่าวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีไ่ดแ้จง้ไวก้บักองทุน 
และจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนต่อไปยงับุคคลภายนอก
หรอืบุคคลอื่นซึง่ไม่มอี านาจในการเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูนัน้ และตอ้งจดัใหม้มีาตรการหรอื
ระบบการเกบ็รกัษาขอ้มลูการกูย้มืเงนิใหเ้หมาะสมและปลอดภยั เพื่อป้องกนัการสญูหาย 
เขา้ถงึ ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มูลการกูย้มืเงนิ โดยปราศจากอ านาจหรอื
โดยมชิอบ รวมทัง้ลบหรอืท าลายเมื่อหมดความจ าเป็นหรอืไม่ตอ้งใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
การกูย้มืเงนิดงักล่าวแลว้ 

 

ขอ้ ๑๑  ให้กองทุนจดัให้มกีารท าบญัชแีสดงการเปิดเผยขอ้มูลการกู้ยมืเงนิใน
รูปแบบเอกสารหรอืขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสใ์หถู้กต้องและเป็นปัจจุบนั เพื่อเกบ็รวบรวมไว้
เป็นหลกัฐานและเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานกองทุน 

 

หมวด ๓ 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการขอขอ้มลูสว่นบุคคลและการเปิดเผยขอ้มลูการกูย้มืเงนิ 

   
 

ขอ้ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการบรหิารกองทุนและการติดตามการช าระเงนิคืน
กองทุน การขอขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยมืเงนิและการขอให้กองทุนเปิดเผยขอ้มูลการ
กูย้มืเงนิ นอกจากการด าเนินการตามขอ้ ๒ และขอ้ ๗ แลว้แต่กรณี กองทุนอาจท าบนัทกึ
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการขอขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืการเปิดเผยขอ้มลูการกูย้มืเงนิกบัหน่วยงาน
หรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๓  บนัทกึขอ้ตกลงตามขอ้ ๑๒ อย่างน้อยตอ้งระบุรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วตัถุประสงคข์องการขอและการน าขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืขอ้มลูการกูย้มืเงนิไปใช ้

(๒) รูปแบบและวิธีการในการขอข้อมูลหรอืการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ขอ้มลูการกูย้มืเงนิตามทีต่กลงกนั 

(๓) รปูแบบ วธิกีาร และระยะเวลาในการสง่ขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืขอ้มลูการกูย้มืเงนิ 

(๔) มาตรการในการรกัษาความลบัและป้องกนัการรัว่ไหล การเขา้ถงึ หรือการ
ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลหรอืขอ้มลูการกูย้มืเงนิโดยบุคคลอื่นโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๐ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อภศิกัดิ ์ ตนัตวิรวงศ ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบญัญตักิองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ บญัญตัใิหก้องทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีอ านาจด าเนินการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจาก
หน่วยงานหรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใดซึง่เป็นผูค้รอบครองขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าว และมีอ านาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช าระเงินคืน
กองทุนของผู้กู้ยืมเงนิให้แก่หน่วยงานหรอืองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบุคคลใด
ตามที่ร้องขอ  ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิมาตราดงักล่าวและเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงินคืนกองทุน  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๒ 

พระราชบญัญตั ิ

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป็นปีที ่๕๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภาดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน 
การสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“สรุา” หมายความว่า สรุาตามกฎหมายว่าดว้ยสรุา 

“ยาสบู” หมายความว่า ยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

“ภาษี” หมายความว่า ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตาม
กฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖/๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๓ 

“สร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การใด ๆ ที่มุ่งกระท าเพื่อสร้างเสรมิให้
บุคคลมสีุขภาวะทางกาย จติ และสงัคม โดยสนับสนุนพฤตกิรรมของบุคคล สภาพสงัคม 
และสิง่แวดล้อมที่จะน าไปสู่การมีร่างกายที่แขง็แรง สภาพจิตที่ สมบูรณ์ อายุยืนยาว  
และคุณภาพชวีติทีด่ ี

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ 

“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินงานของกองทุน 

“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ให้นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัและรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้กองทุน 

   
 

มาตรา ๕  ให้จัดตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งเรียกว่า “กองทุนสนับสนุน 
การสรา้งเสรมิสขุภาพ” 

ใหก้องทุนเป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพในประชากรทุกวยัตามนโยบาย

สขุภาพแห่งชาต ิ

(๒) สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ  
หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ท าลายสุขภาพ และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพ  
แก่ประชาชนทุกระดบั 

(๓) สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบรโิภคสุรา ยาสบู หรอืสารหรอืสิง่อื่นที่ท าลาย
สขุภาพ ตลอดจนใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือด าเนินการ 
ใหม้กีารประชุมเกีย่วกบัการสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๔ 

(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ
องคก์รเอกชน องคก์รสาธารณประโยชน์ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๖) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสรมิสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะที่
เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนสรา้งเสรมิสุขภาพให้แขง็แรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ  
ลดบรโิภคสรุา ยาสบู หรอืสารหรอืสิง่อื่นทีท่ าลายสขุภาพ 

 

มาตรา ๖  กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิบ ารุงกองทุนทีจ่ดัเกบ็ตามมาตรา ๑๑ 

(๒) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัและโอนมาตามมาตรา ๔๓ 

(๓) เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทัง้จากต่างประเทศ 
หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการด าเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของกองทุน 

 

มาตรา ๗  กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน  
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที ่และลกูจา้งของกองทุนตอ้งไดร้บัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๘  ให้กองทุนมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร หรอืในจงัหวดัอื่น
ตามทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๙  ใหก้องทุนมอี านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๕ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตัง้สทิธ ิหรอืกระท านิตกิรรมใด ๆ ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

(๓) หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทุน 

(๔) เผยแพร่ขอ้มูลและประชาสมัพนัธเ์พื่อรณรงคใ์หป้ระชาชนทราบถงึโทษภยั
ของการบรโิภคสุรา ยาสูบ หรอืสารหรอืสิง่อื่นที่ท าลายสุขภาพ และสร้างเสรมิสุขภาพ 
ตลอดจนเผยแพร่ และประชาสมัพนัธก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๕ 

(๕) กระท าการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกบัหรอืเกี่ยวเนื่องในการจดัให้ส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

มาตรา ๑๐  กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ เป็นส่วนราชการ  
หรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ และรายได้ของกองทุนไม่ต้อง
น าสง่เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๑  ใหก้องทุนมอี านาจจดัเกบ็เงนิบ ารุงกองทุนจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอตัรารอ้ยละสองของภาษีที่เกบ็
จากสรุาและยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยสรุาและกฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

ในการค านวณเงนิบ ารุงกองทุนตามอตัราทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง หากมเีศษของ
หนึ่งสตางคใ์หปั้ดทิง้ 

 

มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็และสง่เงนิบ ารุงกองทุน 

(๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรยีกเก็บเงินบ ารุง
กองทุน เพื่อน าส่งเป็นรายได้ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายได้
แผ่นดนิ  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัก าหนด 

(๒) เงนิบ ารุงกองทุนใหถ้อืเป็นภาษี แต่ไม่ใหน้ าไปรวมค านวณเป็นมลูค่าของภาษี 
 

มาตรา ๑๓  ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าดว้ยสรุาและกฎหมายว่าดว้ย
ยาสบู มหีน้าทีส่่งเงนิบ ารุงกองทุนตามอตัราทีก่ าหนดตามมาตรา ๑๑ พรอ้มกบัการช าระ
ภาษตีามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๑๔  ในกรณีทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุราและกฎหมาย
ว่าด้วยยาสบูไดร้บัการยกเวน้หรอืคนืภาษี ให้ได้รบัการยกเว้นหรอืคนืเงนิบ ารุงกองทุน
ดว้ย ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๑๕  ในกรณีทีผู่ม้หีน้าทีส่่งเงนิบ ารุงกองทุนไม่ส่งเงนิบ ารุงกองทุนหรอืส่ง
ภายหลงัระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืส่งเงนิบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนทีต่้องส่ง นอกจาก
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้เสยีเงินเพิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของ
จ านวนเงนิที่ไม่ส่งหรอืส่งภายหลงัระยะเวลาที่ก าหนดหรอืจ านวนเงนิที่ส่งขาดไป แล้วแต่
กรณี นับแต่วนัครบก าหนดส่งจนถึงวนัที่ส่งเงนิบ ารุงกองทุน แต่เงนิเพิม่ที่ค านวณไดม้ใิห้
เกนิจ านวนเงนิบ ารุงกองทุนและใหถ้อืว่าเงนิเพิม่นี้เป็นเงนิบ ารุงกองทุนดว้ย 

ในการค านวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดอืนใหน้บัเป็นหนึ่งเดอืน 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๖ 

มาตรา ๑๖  ใหก้องทุนมอี านาจจ่ายเงนิจากกองทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีค่ณะกรรมการก าหนด เป็นค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน 

(๒) ค่าใชจ้่ายในการท ากจิกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ 

(๓) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๒ 

การบรหิารกจิการของกองทุน 

   
 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ” ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

(๒) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นรองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ซึ่งมคีุณวุฒิตาม (๕) เป็นรอง
ประธานกรรมการ คนทีส่อง 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ผู้แทน
กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงคมนาคม ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวง
แรงงาน* ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  และผู้แทน
ทบวงมหาวทิยาลยั 

(๕) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหาจากผู้
มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการสร้างเสรมิสุขภาพ การพฒันาชุมชน การ
สื่อสารมวลชน การศกึษา การกฬีา ศลิปวฒันธรรม กฎหมาย หรอืการบรหิาร จ านวนแปด
คน ซึง่ในจ านวนนี้จะตอ้งเป็นผูป้ฏบิตังิานในภาคเอกชนจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

ให้ผูจ้ดัการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผูจ้ดัการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของ
กองทุนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

การสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๗ 

มาตรา ๑๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นผูม้พีฤตกิรรมทีข่ดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องกองทุนตามมาตรา ๕ 

(๗) ไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบักองทุน หรอืในกจิการทีข่ดัหรอื
แย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ข ัดหรือแย้งกับ
วตัถุประสงค์ของกองทุน  ทัง้นี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ด าเนิน
กจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์และมไิดแ้สวงหาก าไร 

 

มาตรา ๑๙  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืไม่ถึง 
เกา้สบิวนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนต าแหน่งทีว่่าง อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่
ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่ง
เพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 
 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้
จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๘ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๘ 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีค่วบคุมดูแลกองทุนใหด้ าเนินกจิการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๕ อ านาจหน้าทีเ่ช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน
ของกองทุน 

(๒) ใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการเงนิและงบประมาณ
ประจ าปีของส านกังาน 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ในดา้นต่าง ๆ 

(๔) ระดมการจดัหาทุน 

(๕) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบรหิารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบยีบ
หรอืขอ้บงัคบัของกองทุนในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจดัแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานกองทุน และขอบเขตหน้าที่ของ
สว่นงานดงักล่าว 

(ข) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูจ้ดัการ และหลกัเกณฑก์ารสรรหาผูจ้ดัการ 

(ค) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของกองทุน 

(ง) ก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ของกองทุน 

(จ) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน วนิัยและการลงโทษทาง
วนิัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และ
ลกูจา้งของกองทุน รวมทัง้วธิกีารและเงื่อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ฉ) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัย์สนิของกองทุน รวมทัง้
การบญัช ีและการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ช ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ เจ้าห น้าที่ และลูกจ้าง  

ของกองทุน 

(ซ) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติห น้าที่ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๕๙ 

(๖) เสนอรายงานประจ าปีและความเห็นต่อรฐัมนตรเีพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

(๗) กระท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

มาตรา ๒๒  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่
สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการทัง้สองคนไม่มาประชุมหรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในการปฏบิตัหิน้าที่ กรรมการผู้ใดมสี่วนไดเ้สยีโดยตรงหรอืโดยอ้อมในเรื่องที่
คณะกรรมการพจิารณา ใหก้รรมการผูน้ัน้แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบและใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
ว่ากรรมการผูน้ัน้สมควรจะอยู่ในทีป่ระชุมและมมีตใินการประชุมเรื่องนัน้ไดห้รอืไม่  ทัง้นี้ 
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๓  คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒซิึง่มคีวามเชีย่วชาญให้
เป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการ และมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอื
ปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหน้ ามาตรา ๒๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๔  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรกึษา และอนุกรรมการไดร้บั
เบีย้ประชุมหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๕  ใหก้องทุนมผีูจ้ดัการคนหนึ่ง ซึง่คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

ผูจ้ดัการต้องเป็นผู้สามารถท างานใหแ้ก่กองทุนไดเ้ต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ในวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๖๐ 

(๓) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 

ของกองทุน 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๖  ผูจ้ดัการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกี
ได ้แต่ต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ ในวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งใหม่ดว้ย แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูจ้ดัการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูจ้ดัการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็นผู้จ ัดการตาม 
มาตรา ๒๕ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้จ้ดัการออกจากต าแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าทีม่อียู่ ไม่นบัรวมผูจ้ดัการ 

 

มาตรา ๒๘  ผูจ้ดัการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บรหิารกจิการของกองทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและวตัถุประสงคข์องกองทุน 

(๒) ศกึษา วเิคราะห์ และประเมนิผลการด าเนินการของกองทุน รวมทัง้เสนอ
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ แผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน และแผนการเงนิ
และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ 

(๓) จดัท ารายงานและการบญัชขีองกองทุน และรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

(๔) ควบคุมก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุนให้
เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั 

(๕) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๖๑ 

มาตรา ๒๙  ผู้จดัการต้องรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกิจการ 
ของกองทุน 

ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้จ้ดัการเป็นผูแ้ทนของกองทุน เพื่อการ
นี้ผูจ้ดัการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นของผูจ้ดัการ 

 

มาตรา ๓๑  เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งของกองทุนตอ้งมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถท างานใหแ้ก่กองทุนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ 
ของกองทุน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(๖) ไม่ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในหา้งหุน้ส่วน บรษิทั หรอืองคก์ารทีด่ าเนินธุรกจิที่
ขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องกองทุน 

(๗) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้งของกองทุนพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกใหอ้อกเพราะไม่ผ่านการประเมนิผลงาน 

(๕) ถูกใหอ้อกหรอืปลดออกเพราะผดิวนิยั 

กรณีตาม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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๓๖๒ 

มาตรา ๓๓  การบัญชีของกองทุนให้จัดท าตามหลักสากลตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๔  กองทุนตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ี
และการพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ 
อย่างน้อยปีละครัง้ 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีเจ้าหน้าที่ของกองทุนท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในและใหร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๕  ให้กองทุนจดัท างบการเงนิซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุล 
และบญัชที าการสง่ผูส้อบบญัชภีายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่
คณะกรรมการแต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบ
บญัชแีละประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิและทรพัย์สนิของกองทุน โดยให้แสดงความคดิเหน็
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ท าบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของกองทุน สอบถามผูจ้ดัการ ผูต้รวจสอบภายใน เจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้ง
ของกองทุน และเรยีกใหส้่งสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของกองทุนเป็น
การเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ให้กองทุนท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรฐัมนตรี สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  รายงานนี้ ให้
กล่าวถงึผลงานของกองทุนในปีทีล่่วงมาแลว้ พรอ้มทัง้งบการเงนิ และรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

หมวด ๓ 

การประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุน 

   
 

มาตรา ๓๗  ให้มคีณะกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวน
เจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน  
ซึง่คณะรฐัมนตรโีดยการเสนอแนะของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัแต่งตัง้จากผูซ้ึ่ ง 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน  การสร้างเสริมสุขภาพและ 
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๓๖๓ 

การประเมนิผล ซึง่ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการประเมนิผลจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองคน 

ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลแต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควรเป็นเลขานุการ 

ใหน้ ามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช้บงัคบั
กบักรรมการประเมนิผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมนิผลดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๘  คณะกรรมการประเมนิผลมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ประเมนิผลดา้นนโยบายและการก าหนดกจิกรรมของกองทุน 

(๒) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุน 

(๓) รายงานผลการปฏบิตังิานพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี 

ให้คณะกรรมการประเมนิผลมอี านาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนจากบุคคลใดหรอืเรยีกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจรงิเพื่อประกอบการพิจารณา
ประเมนิผลได ้

 

มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการ
ประเมินผลอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง  
เรื่องใดหรอืมอบหมายใหป้ฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ให้น ามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งดว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๐  ผูม้หีน้าทีส่ง่เงนิบ ารุงกองทุนผูใ้ดไม่ส่งเงนิบ ารุงกองทุน หรอืสง่เงนิ
บ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบั  
ตัง้แต่หา้เท่าถงึยีส่บิเท่าของเงนิบ ารุงกองทุนทีจ่ะตอ้งน าสง่ หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๔๑๒  ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระท าความผดิของ
นิตบิุคคลนัน้เกดิจากการสัง่การหรอืการกระท าของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึง่
รบัผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรอืในกรณีที่บุคคลดงักล่าวมีหน้าที่ต้อง 
                                                 

๒ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓๖๔ 

สัง่การหรอืกระท าการและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนัน้
กระท าความผดิ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ ให้อธบิดกีรมสรรพสามิต
หรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมายจากอธบิดกีรมสรรพสามติมอี านาจเปรยีบเทยีบได้  ทัง้นี้ ใหน้ า
บทบญัญัติเกี่ยวกบัการเปรยีบเทียบคดตีามกฎหมายว่าด้วยสุรา และกฎหมายว่าด้วย
ยาสบู มาใชบ้งัคบัการเปรยีบเทยีบคดตีามพระราชบญัญตันิี้โดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๓  เมื่อได้มีการจัดตัง้กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่า 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสรจ็สิน้
ลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผู้ร ักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด าเนินการตาม  
มาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุตกิาร
ด าเนินการของส านกังานสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพในราชกจิจานุเบกษา 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ หนี้ สิน เงินงบประมาณ  รายได ้ 
และผู้ปฏิบตัิงานของส านักงานสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปเป็นของกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔๔  ให้ผู้จ ัดการส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จ ัดการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จ ัดการตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึง่ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๕  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒ ) และ (๔ ) และให้ผู้ปฏิบัติห น้าที่ผู้จ ัดการตามมาตรา ๔๔  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้ไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) ซึ่งต้อง 
ไม่เกนิเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
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๓๖๕ 

ในการด าเนินการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ่ง ใหก้รรมการตาม
มาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา
กรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๖๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากในปัจจุบนันี้ 
การบริการด้านสาธารณสุขได้มุ่งที่จะโน้มน าให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสร้างเสริม
สขุภาพเสยีตัง้แต่ในเบือ้งตน้ และสง่เสรมิใหม้กีารสรา้งเสรมิสขุภาพกายและใจใหแ้ขง็แรง 
อยู่ในภาวะสมดุล และสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัอนัตรายจากการบรโิภคสุราและยาสูบ 
หรือสารอื่นที่ท าลายสุขภาพ หรือจากพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง  ดังนัน้ 
เพื่อทีจ่ะใหม้เีงนิทุนมาด าเนินการดงักล่าว สมควรจดัตัง้กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพขึ้น โดยเก็บเงินบ ารุงจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ
กฎหมายว่าดว้ยยาสบู เพื่อใชใ้นการสนบัสนุน รณรงค ์และชีช้วนใหป้ระชาชนสรา้งเสรมิ
สขุภาพ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แกไ้ขค าว่า “ผูแ้ทนกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม” เป็น “ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงาน” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าทีข่องสว่น
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่ องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการ
ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการทีป่รากฏในพระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
                                                 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๖๗ 

ตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ใหม้กีารเปลีย่นชื่อส่วนราชการ รฐัมนตร ีผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้าที่ของส่วน
ราชการใหต้รงกบัการโอนอ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้
ตรงตามภารกจิทีม่กีารตดัโอนจากสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่รวมทัง้ตดั
สว่นราชการเดมิทีม่กีารยุบเลกิแลว้ ซึง่เป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญตัแิละพระ
ราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญา
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีศ่าลรฐัธรรมนูญไดม้ี
ค าวนิิจฉัยว่าพระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะ 
ในส่วนที่สนันิษฐานให้กรรมการผู้จ ัดการ ผู้จ ัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ ต้องรบัโทษทางอาญาร่วมกบัการกระท าความผดิของนิตบิุคคล 
โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรอืเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกบัการกระท าความผิดของ 
นิติบุคคลนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรฐัธรรมนูญไดม้คี าวนิิจฉัยในลกัษณะดงักล่าว
ท านองเดียวกนั คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัต ิ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบญัญัติสถานบรกิาร  
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบญัญตัปิุ๋ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแยง้
ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอนั 
ใชบ้งัคบัไม่ไดต้ามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดงันัน้ 
เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะ
เดยีวกนัมใิหข้ดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

                                                 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๖๘ 

พระราชบญัญตั ิ

สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู มพีระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตักิองทุนสนบัสนุนการวจิยั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) พระราชบญัญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏริูป
ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ ลงวนัที ่๖ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 

วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๘/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๖๙ 

“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขัน้
พืน้ฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและเผยแพร่
องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม ผลติและพฒันาก าลงัคนในดา้นวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู 

“สถาบนัอุดมศกึษา” หมายความว่า สถาบนัที่จดัการอุดมศกึษาระดบัปรญิญา
และระดบัต ่ากว่าปรญิญาทัง้ทีเ่ป็นของรฐัและของเอกชน 

“หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรฐัและ
เอกชน รวมทัง้สถาบนัอุดมศกึษาทีด่ าเนินการเกีย่วกบัการวจิยัและนวตักรรม 

“การวจิยั” หมายความว่า การศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์ หรอืทดลองอย่างเป็น
ระบบ อนัจะท าใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เทจ็จรงิ ความรูใ้หม่ หรอืหลกัการไปใชใ้นการตัง้กฎ ทฤษฎ ี
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์และศลิปวทิยาการแขนงต่าง ๆ รวมทัง้เพื่อสรา้งนวตักรรม 
อนัจะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

“ระบบวจิยั” หมายความว่า การท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งดา้นการวจิยัและนวตักรรม เพื่อสรา้งความเชื่อมโยงกนัอย่างประสานสอดคลอ้ง 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

“มาตรฐานการวจิยั” หมายความว่า ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะและคุณภาพ
ทีพ่งึประสงค์ของการวจิยัและนวตักรรมที่ต้องการให้เกดิขึน้ในทุกกระบวนการของการ
วิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทัง้นี้  รวมถึง
จรยิธรรมทีน่กัวจิยัพงึปฏบิตัดิว้ย 

“นวตักรรม” หมายความว่า ผลติภณัฑ ์สิง่ประดษิฐ ์บรกิาร กรรมวธิทีีเ่กีย่วกบั
การผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ 
การตลาด หรือในการอื่นใด  ทัง้นี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมี
นยัส าคญัและน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้งทัง้ในเชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม 

 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๗๐ 

นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และการจัดสรร
งบประมาณ รวมทัง้ใหม้อี านาจตคีวามและวนิิจฉยัชีข้าดปัญหาอนัเกีย่วกบัการปฏบิตักิาร
ตามทีก่ าหนดไวใ้นบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญตันิี้ และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมมอี านาจก ากบัดแูลหน่วยงานในก ากบั 

 

หมวด ๑ 

สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

   
 

สว่นที ่๑ 

สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๖  ให้มสีภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
แห่งชาต ิประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานสภานโยบาย 

(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรฐัมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภา
นโยบายคนทีห่นึ่ง 

(๓) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
เป็นรองประธานสภานโยบายคนทีส่อง 

(๔ ) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิารสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ประธานกรรมการการ
อุดมศกึษา และประธานกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๕) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้จากบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการ
อุดมศึกษาไม่ เกินสามคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่ เกินสามคน และด้าน
สงัคมศาสตรห์รอืมนุษยศาสตร ์ไม่เกนิสามคน โดยแต่ละดา้นต้องแต่งตัง้จากผูซ้ึง่ทีป่ระชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ที่ประชุมอธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏ และสมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
ร่วมกนัเสนอดา้นละหนึ่งคน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๗๑ 

(๖) กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนหนึ่งคน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้
จากบุคคลซึง่หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมทีม่ใิช่สถาบนัอุดมศกึษาร่วมกนัเสนอ 

ใหป้ลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้ผูอ้ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารไดม้าซึง่กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒติาม (๕) และ 
(๖) รวมทัง้การไดม้าซึง่กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒติาม (๕) และ (๖) เพื่อด ารง
ต าแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ต้องไม่เป็นข้าราชการ 
พนักงานหรอืลูกจา้งของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
เวน้แต่เป็นบุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาหรอืหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 

 

มาตรา ๗  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิให้มีการผลิตก าลงัคนให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศและใหม้กีารน าวทิยาศาสตร์ ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จรงิให้สภานโยบายแต่งตัง้ที่ปรกึษาของสภานโยบายจ านวนไม่เกนิ 
ห้าคน และให้ที่ปรกึษาของสภานโยบายเข้าร่วมประชุมสภานโยบายและมีสทิธชิี้แจง
แสดงความคดิเหน็แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ความในวรรคหนึ่งใหน้ าไปใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวัตกรรม คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้แต่งตัง้ที่
ปรกึษาไดจ้ านวนไม่เกนิสามคน 

 

มาตรา ๘  กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖)  
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิเจด็สบิหา้ปี 

(๓) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๗๒ 

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๙  กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖)  
มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่ง
ตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีกรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๕) หรอื (๖) พน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภานโยบายประกอบด้วยกรรมการสภานโยบายเท่าที่
เหลืออยู่ ในกรณีนี้ คณะรฐัมนตรีอาจแต่งตัง้ผู้อื่นแทนได้ และให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้แทน
ต าแหน่งทีว่่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน เวน้แต่วาระเหลอือยู่
น้อยกว่าเกา้สบิวนัจะไม่แต่งตัง้แทนกไ็ด ้

ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) 
เพิม่ขึน้ในระหว่างที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๕) ซึ่งได้รบัการ
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่งให้ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการสภานโยบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) เพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๕) ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) หรือ (๖)  
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบาย
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๕) หรอื (๖) ขึน้ใหม่ ใหก้รรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖ (๕) หรอื (๖) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏบิตัิหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตัง้
กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๕) หรอื (๖) ขึน้ใหม่ 

 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการสภานโยบาย
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๖ (๕) หรอื (๖) พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๗๓ 

(๔) สภานโยบายมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการสภานโยบายทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการหรอื 
มพีฤตกิารณ์ไม่เหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการสภานโยบาย 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘ 

 

มาตรา ๑๑  ใหส้ภานโยบายมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนดา้นการอุดมศกึษาเพื่อผลติและพฒันา

ก าลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท และแผนอื่น รวมทัง้นโยบายของรัฐบาล  
ต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการ
อุดมศกึษาในความรบัผดิชอบของกระทรวง และงบประมาณด้านวทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมของประเทศ ก่อนที่ส านักงบประมาณจะน าเสนอคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้เสนอ
ระบบการจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการทีมุ่่งผลสมัฤทธิต์ามกรอบวงเงนิ
ดงักล่าว ให้สอดคล้องกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนตาม (๑) ต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

(๓ ) ก ากับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คณะกรรมการการอุดมศกึษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษาตามกฎหมาย  
ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
สถาบนัอุดมศกึษา และหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ ด าเนินงานให้
เป็นไปในทศิทางทีม่คีวามเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนตาม (๑) 

(๔) เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อใหม้กีารเร่งรดัและตดิตามใหม้กีารเสนอหรอืการ
ปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในระดับโลก เชื่อมโยงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมกบัผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครฐั และสามารถ
พฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนและสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจ
ทางการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์อื่นส าหรับการระดมทุน เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๖) จดัให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์
และแผนดา้นการอุดมศกึษา รวมทัง้แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๗๔ 

(๗) ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา 
ฐานขอ้มูลมาตรฐานการอุดมศกึษา และฐานขอ้มูลด้านวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ตลอดจนการบูรณาการและการเชื่อมโยงกนัระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว และประกาศ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชน 

(๘) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ 
เพื่อปฏิบัติงานตามที่สภานโยบายมอบหมายหรอืมอบให้ท าการแทน และรายงานให้ 
สภานโยบายทราบ 

(๙) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่น 

(๑๐) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา 

(๑๑) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้และกฎหมายอื่น หรอื
ตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๑๒  เมื่อคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบกรอบวงเงนิตามมาตรา ๑๑ (๒) 
แล้ว ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และงบประมาณด้าน
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) งบประมาณดา้นการอุดมศกึษา ใหน้ายกรฐัมนตรโีดยขอ้เสนอของรฐัมนตรี
และคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านการอุดมศกึษาขึน้คณะหนึ่ง ประกอบด้วย บุคคลซึ่งสภานโยบายมมีติ
แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนคณะกรรมการการอุดมศกึษาจ านวนไม่เกนิสองคน 
ผู้แทนส านักงบประมาณจ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตัง้
ผู้แทนส านักงบประมาณตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ท าหน้าที่
พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพฒันา
ความเป็นเลศิของสถาบนัอุดมศกึษาและการผลติก าลงัคนระดบัสงูเฉพาะทางตามความ
ตอ้งการของประเทศของสถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งในความรบัผดิชอบของกระทรวงก่อน
เสนอไปยงัส านกังบประมาณเพื่อเสนอคณะรฐัมนตร ี

(๒) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้นายกรัฐมนตรีโดย
ขอ้เสนอของคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม แต่งตัง้คณะกรรมการ
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๓๗๕ 

พจิารณางบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย บุคคล
ซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมจ านวนไม่เกินสองคน ผู้แทนส านักงบประมาณจ านวน 
ไม่เกนิสองคน เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์
วจิ ัยและนวตักรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตัง้ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ตามจ านวนทีเ่หน็สมควรเป็นผูช้่วยเลขานุการกไ็ด ้ท าหน้าทีพ่จิารณาค าของบประมาณของ
กองทุน ก่อนเสนอไปยงัส านกังบประมาณเพื่อเสนอคณะรฐัมนตร ี

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
สภานโยบายก าหนด โดยสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) 

 

มาตรา ๑๓  การท าค าขอและการจดัสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา 
ในความรบัผดิชอบของกระทรวงหรอืหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศกึษาหรอืกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ การวจิยั
และนวตักรรม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการวจิยัและสง่เสรมินวตักรรมดา้นใหม่
ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรือ 
เพื่อประโยชน์ในการผลติก าลงัคนระดบัสูงเฉพาะทางที่มีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันา
ประเทศ สภานโยบายอาจมอบหมายให้บุคคล คณะบุคคล หน่วยงานของรฐั หรือ
หน่วยงานภาคเอกชน รบัผดิชอบด าเนินการวจิยัหรอืสรา้งนวตักรรมด้านใหม่นัน้  หรอื
ด าเนินการผลิตก าลงัคนระดบัสูงเฉพาะทาง  ทัง้นี้ โดยให้ได้รบัการส่งเสรมิและสิทธิ
ประโยชน์ หรอืการยกเวน้มใิหน้ าบทบญัญตัขิองกฎหมายหรอืกฎขอ้บงัคบัใดมาใชบ้งัคบั
แก่การด าเนินงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดโดยขอ้เสนอของสภานโยบาย 

การใหก้ารส่งเสรมิและสทิธปิระโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
ส าหรบัการยกเว้นมใิห้น าบทบญัญัติของกฎหมายหรอืกฎขอ้บงัคบัใดมาใช้บงัคบัแก่การ
ด าเนินการวจิยัหรอืสร้างนวตักรรมด้านใหม่ หรอืด าเนินการผลติก าลงัคนระดบัสูงเฉพาะ
ทางใหด้ าเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหม้กีารยกเวน้การใชบ้งัคบัดงักล่าวต่อไป 

 

มาตรา ๑๕  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการวจิยัและสง่เสรมินวตักรรมดา้นใหม่
ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพฒันาประเทศหรอืเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรอืเพื่อ
ประโยชน์ในการผลติก าลงัคนระดบัสงูเฉพาะทางทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ 
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๓๗๖ 

คณะรฐัมนตรโีดยขอ้เสนอของสภานโยบายอาจมีมติให้จดัตัง้หน่วยงานซึ่งมฐีานะเป็น 
นิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน มิใช่
รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ และใหม้หีน้าทีแ่ละอ านาจในการวจิัย
และสร้างนวัตกรรมด้านใหม่หรือมีหน้าที่และอ านาจในการผลิตก าลังคนระดับสูง  
เฉพาะทางนัน้กไ็ดโ้ดยใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้หน่วยงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะตอ้งมขีอ้ความ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อหน่วยงาน 

(๒) ทีต่ัง้ของหน่วยงาน 

(๓) วัตถุประสงค์ หน้าที่  และอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบ 
แห่งวตัถุประสงค ์

(๔) บุคลากรของหน่วยงาน 

(๕) ทุน รายได ้งบประมาณ และทรพัยส์นิ 

(๖) การบรหิารหน่วยงาน การบรหิารงานบุคคล สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์อื่น 

(๗) การก ากบัดแูล การตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของหน่วยงานซึง่ตอ้ง
ประเมนิทุกสีปี่ 

(๘) การยุบเลกิหน่วยงานในกรณีที่ตัง้ขึน้โดยมกี าหนดเวลาสิน้สุดหรอืไม่ผ่าน
การประเมนิผลงานของหน่วยงาน 

(๙) ขอ้ก าหนดอื่นอนัจ าเป็นเพื่อให้กจิการของหน่วยงานด าเนินการไปได้โดย
เรยีบรอ้ย 

ใหน้ าความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ มาใชบ้งัคบัแก่หน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
มาตรานี้ดว้ย 

ใหส้ านักงบประมาณจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการด าเนินการของหน่วยงาน
ตามมาตรานี้ตามทีจ่ าเป็นและเพยีงพอ 

 

มาตรา ๑๖  การประชุมสภานโยบายต้องมีกรรมการสภานโยบายมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการสภานโยบายทัง้หมดเท่าทีม่อียู่จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมสภานโยบาย ถ้าประธานสภานโยบายไม่มาประชุมหรอืไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า  

รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให ้

รองประธานสภานโยบายคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภานโยบาย  
รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง และรองประธานสภานโยบายคนที่สองไม่มาประชุม
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๓๗๗ 

หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการสภานโยบายคนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการสภานโยบายคน
หนึ่งให้มเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

การประชุมสภานโยบายใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ภานโยบายก าหนด 

 

มาตรา ๑๗  ใหม้กีารประชุมสภานโยบายอย่างน้อยหนึ่งครัง้ทุกสามเดอืน 

 

มาตรา ๑๘  ในการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ านาจของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ 
ในเรื่องใดที่สภานโยบายเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาด าเนินการตามภารกิจ  
ที่ได้รบัมอบหมายเป็นพิเศษ หรอืมีเหตุอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามหน้าที่และ
อ านาจของสภานโยบาย ใหส้ภานโยบายมอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรื่อง
เพื่อด าเนินการแทนสภานโยบายได ้

คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการอื่นอกีไม่เกนิห้าคนซึ่งแต่งตัง้จากกรรมการสภานโยบาย และให้
ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม
แห่งชาติ แต่งตัง้พนักงานส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิท าหน้าทีเ่ลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นสภานโยบาย
อาจมมีติใหเ้ชญิบุคคลซึง่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องทีจ่ะ
พจิารณา ให้เขา้ร่วมประชุมเป็นครัง้คราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ 
ผูซ้ึง่ไดร้บัเชญิและมาประชุมมฐีานะเป็นกรรมการส าหรบัการประชุมครัง้ทีไ่ดร้บัเชญินัน้ 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ ตลอดจน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ให้ เป็นไปตามระเบียบที่ 
สภานโยบายก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรื่องไดม้มีตใินเรื่องใดแลว้ ใหถ้อืว่าเป็นมตขิอง
สภานโยบายและให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมแห่งชาติ ด าเนินการตามมตินัน้เว้นแต่สภานโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น
เฉพาะกรณี 

 

มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินการตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมของประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑) ให้สภานโยบายแต่งตัง้คณะกรรมการพเิศษ
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๓๗๘ 

เฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๘ เพื่อด าเนินการดงักล่าวแล้วรายงานให้สภานโยบายทราบ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามระเบยีบทีส่ภานโยบายก าหนด 

 

มาตรา ๒๐  ให้ประธานสภานโยบาย กรรมการสภานโยบาย ที่ปรึกษาของ 
สภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ 
เลขานุการ และผูช้่วยเลขานุการ ไดร้บัค่าตอบแทน ค่าใชจ้่าย เบีย้ประชุม และประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

ความในวรรคหนึ่งใหน้ าไปใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวัตกรรม คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และทีป่รึกษาของคณะกรรมการ
ดงักล่าวดว้ยโดยอนุโลม 

 

สว่นที ่๒ 

ส านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๑  ใหม้สี านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ เรยีกโดยย่อว่า “สอวช.” ท าหน้าที่รบัผดิชอบงานวิชาการและงาน
ธุรการของสภานโยบาย มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิการพฒันาและ
การบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) เพื่อให้เกดิประโยชน์ในการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขดี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการ
ขบัเคลื่อนประเทศ พฒันาเศรษฐกจิ ชุมชน และสงัคม รวมทัง้สนบัสนุนการน าผลงานวจิยั
และนวตักรรมทีส่ าเรจ็แลว้ไปสู่การผลติทีไ่ดม้าตรฐานเพื่อใชป้ระโยชน์ในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร 

สอวช. เป็นหน่วยงานของรฐั มฐีานะเป็นนิตบิุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน หรอืรฐัวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื่น 

กจิการของ สอวช. ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ยแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ กฎหมาย
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๓๗๙ 

ว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน แต่พนักงานของ สอวช. ต้อง
ได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๒๒  ให ้สอวช. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ านวย 

ความสะดวกให้การปฏบิตัิหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพเิศษ
เฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๒) เสนอความเหน็ต่อสภานโยบายเกีย่วกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนดา้นการ
อุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทและแผนอื่น รวมทัง้นโยบายของรฐับาล 

(๓) เสนอความเหน็ต่อสภานโยบายเกี่ยวกบักรอบวงเงนิงบประมาณประจ าปี
ดา้นการอุดมศกึษา และดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศ รวมทัง้ระบบ
การจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบรูณาการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
ยุทธศาสตร ์และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) 

(๔) เสนอความเหน็ต่อสภานโยบายเกีย่วกบัการเร่งรดัและตดิตามใหม้กีารเสนอ
หรอืการปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๕) สนับสนุนการด าเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการ
พเิศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๑๘ 

(๖) ประสานงานให้มีการจัดท า บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการ
อุดมศกึษา ฐานขอ้มูลมาตรฐานการอุดมศกึษา และฐานขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม รวมทัง้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห ์
สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรร
งบประมาณในการพฒันาการอุดมศกึษา และการวจิยัและนวตักรรม ตลอดจนเปิดเผย
ขอ้มลูและผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหต่์อสาธารณชนตามประกาศตามมาตรา ๑๑ (๗) 

(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(๘) จดัท ารายงานประจ าปีของสภานโยบายตามมาตรา ๑๑ (๑๐) 
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๓๘๐ 

(๙) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น หรือ
ตามทีน่ายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสภานโยบาย หรอืคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. มอบหมาย 

 

มาตรา ๒๓  สอวช. อาจมรีายไดจ้าก 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิทีร่บัโอนมาตามมาตรา ๖๖ 

(๒) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๓) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคหรอืมอบให้ 
(๔) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการด าเนินงานหรอืการใหบ้รกิาร 

(๕) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
และรายไดอ้ื่นใด 

ทรพัยส์นิของ สอวช. ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดแีละบุคคลใดจะยก
อายุความหรอืระยะเวลาในการครอบครองขึน้เป็นข้อต่อสูก้บั สอวช. ในเรื่องทรพัย์สนิ
ของ สอวช. มไิด ้

เงนิและทรพัยส์นิของ สอวช. ไม่ตอ้งน าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๔  ในการด าเนินกิจการของ สอวช. ให้มคีณะกรรมการอ านวยการ
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งสภานโยบายแต่งตัง้ ปลดักระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ประธานที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย 
และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคนซึ่งสภานโยบายแต่งตัง้ เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ 
สอวช. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ทีส่ภานโยบายก าหนด 

ให้น าความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัแก่ผูท้รงคุณวุฒิ
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๕  คณะกรรมการอ านวยการ สอวช. มหีน้าทีแ่ละอ านาจควบคุมดูแล
กจิการทัว่ไปของ สอวช. เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้หน้าที่และอ านาจ
เช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบรหิารงานและให้ความเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน
ของ สอวช. 
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๓๘๑ 

(๒) อนุมตัิงบประมาณประจ าปี งบการเงนิ แผนการลงทุน และแผนการเงิน 
ของ สอวช. 

(๓) ให้ค าแนะน าหรอืเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรอือุปสรรคอนัเกิดจากการ
บรหิารจดัการ ตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรอืสภานโยบาย
เพื่อพิจารณาสัง่การในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละหน้าทีแ่ละอ านาจของ สอวช. 

(๔) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั สอวช. ในเรื่อง 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทัว่ไป การจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของ 
สว่นงานดงักล่าว 

(ข) การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนผู้อ านวยการ สอวช.  
การปฏิบตัิงานและการประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้อ านวยการ สอวช. รวมทัง้การ
รกัษาการแทนและการมอบใหผู้อ้ื่นปฏบิตังิานแทน 

(ค) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื่นของพนกังานของ สอวช. 

(ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. ผูอ้ านวยการ สอวช. และพนกังานของ สอวช. 

(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การพัฒนา การประเมินผลงาน  
การถอดถอนวนิัยและการลงโทษทางวนิัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการ
อุทธรณ์ การลงโทษพนักงานของ สอวช. รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการ
จา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ และพนกังานของ สอวช. 

(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรพัย์สินของ สอวช. 
รวมทัง้การบญัชแีละการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ช) การก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน และค่าบรกิารในการ
ด าเนินกจิการของ สอวช. 

(ซ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นแก่พนกังานของ สอวช. 
(ฌ) การแต่งตัง้ และหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ญ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๒ 

(ฎ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ สอวช. พนักงานของ สอวช.  
และเครื่องหมาย สอวช. 

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการอ านวยการ 
สอวช. มอบหมาย 

(๖) แต่งตัง้ที่ปรึกษาของคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. จากบุคคลใน
ภาคเอกชน 

(๗) ใหค้วามเหน็ชอบรายงานประจ าปีของ สอวช. ตามมาตรา ๕๒ เพื่อเสนอต่อ
นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีและสภานโยบาย 

(๘) กระท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง สอวช. 
(๙) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัใินพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามทีน่ายกรฐัมนตร ี

รฐัมนตร ีและสภานโยบายมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรพัย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๖  ในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของ สอวช. ให้คณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. พจิารณาก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงานของ สอวช. ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต่์อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
ความซื่อสตัย์สุจริต การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๘  ให้ สอวช. มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้  
มหีน้าทีบ่รหิารกจิการของ สอวช. ขึน้ตรงต่อสภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ 
สอวช. และจะให้มีรองผู้อ านวยการตามจ านวนที่คณะกรรมการอ านวยการ สอวช. 
ก าหนด เป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตังิานรองจากผูอ้ านวยการ สอวช. กไ็ด้ 

การแต่งตัง้ผู้อ านวยการ สอวช. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารสรรหาทีค่ณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๓ 

มาตรา ๒๙  ผู้อ านวยการ สอวช. ต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) สามารถท างานใหแ้ก่ สอวช. ไดเ้ตม็เวลา 

(๓) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปี 

(๔) เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นการอุดมศกึษา และ
วทิยาศาสตร ์หรอืวจิยัและนวตักรรม 

(๕) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๖) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๗) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิาร
ท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  
ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง 

(๑๑) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั สอวช. หรอืกจิการทีข่ดัหรอื
แยง้กบัวตัถุประสงคข์อง สอวช. ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูถ้อืหุน้เพื่อ
การลงทุนโดยสจุรติในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืเป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากดั
ความรบัผดิในกจิการทีก่ระท าการอนัมสีว่นไดเ้สยีเช่นว่านัน้  ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละศนูย์
จุดหา้ของจ านวนหุน้หรอืทุน 

 

มาตรา ๓๐  ผูอ้ านวยการ สอวช. มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้อ านวยการ 
สอวช. ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ สอวช. จดัใหม้กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอกที่ 
เป็นกลางและอสิระ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการอ านวยการ สอวช. 
ก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๔ 

มาตรา ๓๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๐ 
ผูอ้ านวยการ สอวช. พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ใหอ้อก เพราะไม่ผ่านการประเมนิ 

(๔) คณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ถอดถอนด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงแก่ สอวช. 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๙ 

 

มาตรา ๓๓  เมื่อผูอ้ านวยการ สอวช. พน้จากต าแหน่งใหร้องผู้อ านวยการ สอวช. 
พน้จากต าแหน่งดว้ย และในกรณีผูอ้ านวยการ สอวช. พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๓๒ (๓) 
จะแต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ สอวช. ทีพ่น้จากต าแหน่งนัน้เป็นผูอ้านวยการ สอวช. มไิด้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง รองผู้อ านวยการ สอวช. พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อผูอ้ านวยการ สอวช. สัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๓๔  ใหผู้อ้ านวยการ สอวช. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของ สอวช. ให้เกิดผลสมัฤทธิต์ามภารกิจของ สอวช. และ

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. ก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ สอวช. โดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. ก าหนด 

(๓) เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานทุกต าแหน่ง และประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนักงานของ สอวช. ทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. 

(๔) แต่งตัง้รองผู้อ านวยการ สอวช. จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม และไม่เกนิจ านวนทีค่ณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ก าหนด 

(๕) บรรจุและแต่งตัง้ เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน 
ตลอดจนใหพ้นักงานออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. ก าหนด 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๕ 

(๖) ปฏบิตักิารอื่นใดตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ นโยบาย และมตขิองสภา
นโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. 

 

มาตรา ๓๕  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการ สอวช.  
เป็นผู้แทนของ สอวช. และเพื่อการนี้ผู้อ านวยการ สอวช. จะมอบอ านาจให้บุคคลใด
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่  ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. ก าหนด 

การรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๖  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ สอวช. เป็นผูก้ าหนดอตัราเงนิเดอืนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูอ้ านวยการ สอวช. ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๓๗  ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่อยู่ระหว่างการปฏบิตังิานชดใช้
ทุนการศกึษาทีไ่ดร้บัจากส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั ทีไ่ดโ้อนยา้ยมาปฏบิตัหิน้าที่
ที่ สอวช. โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั ให้ถือเป็นการชดใช้ทุน
ตามสญัญา และมสีทิธนิับระยะเวลาการปฏบิตังิานใน สอวช. เป็นระยะเวลาในการชดใช้
ทุนตามสญัญาดว้ย 

 

มาตรา ๓๘  การบญัชขีอง สอวช. ใหจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐั 

 

มาตรา ๓๙  ให ้สอวช. จดัท างบดุล งบการเงนิ และบญัชที าการส่งผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 

ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงนิและ
ทรพัยส์นิของ สอวช. ทุกรอบปี แลว้ท ารายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ สอวช. ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

   
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๖ 

สว่นที ่๑ 

คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

   
 

มาตรา ๔๐  ใหม้คีณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เรยีก
โดยย่อว่า “กสว.” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์อย่างสูงในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยหรือนวัตกรรมตามข้อเสนอของ  
สภานโยบาย 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสีค่น ได้แก่ ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ และอธบิดกีรมบญัชกีลาง 

(๓) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สงักัด
กระทรวงเลอืกกนัเอง จ านวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งผูแ้ทนหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมที่สงักดักระทรวง 
ซึง่มใิช่สถาบนัอุดมศกึษาเลอืกกนัเอง จ านวนหนึ่งคน และผู้แทนสถาบนัอุดมศกึษาซึ่ง
ไดร้บังบประมาณวจิยัและนวตักรรมเลอืกกนัเอง จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จาก
บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจกัษ์ด้านวิทยาศาสตร ์  
ไม่เกนิสองคน ดา้นสงัคมศาสตร ์จ านวนหนึ่งคน และดา้นมนุษยศาสตร ์จ านวนหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผูท้รงคุณวุฒติาม 
(๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รบัแต่งตัง้ใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

หลกัเกณฑ์ วธิกีารได้มา คุณสมบตั ิลกัษณะต้องห้าม การแต่งตัง้ และการพ้น
จากต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒติาม (๕) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ภานโยบายก าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๗ 

มาตรา ๔๑  กสว. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจดัท านโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนด้าน

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บท 
และแผนอื่นตามมาตรา ๑๑ (๑) 

(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศต่อสภานโยบาย รวมทัง้เสนอระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสมัฤทธิต์ามกรอบวงเงนิดงักล่าว ให้สอดคล้องกบั
นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) 

(๓) ให้ค าแนะน าในการพจิารณาค าของบประมาณของกองทุนแก่คณะกรรมการ
พจิารณางบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามมาตรา ๑๒ (๒) 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการจดัท าค าของบประมาณและการจดัสรร
งบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 

(๕) เสนอต่อนายกรฐัมนตรใีนการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณางบประมาณ
ดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามมาตรา ๑๒ (๒) 

(๖) บริหารกองทุนส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมตามมาตรา ๕๔  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ภานโยบายก าหนด 

(๗) พิจารณาค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้แก่
หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม ให้สอดคล้องกบัแผนด้านวทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมของประเทศและหลกัเกณฑต์าม (๔) 

(๘) ก าหนดทศิทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวจิยัและ
นวตักรรมซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศตาม
มาตรา ๑๑ (๑) 

(๙) ก ากบั เร่งรดั และติดตามให้มกีารปรบัปรุงและแก้ไขระบบหรอืกลไกการ
บรหิารจดัการงานวจิยัและนวตักรรมให้มปีระสทิธภิาพ มมีาตรฐาน เพื่อให้สามารถน า
ผลงานวจิยัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

(๑๐) ก าหนดมาตรฐานการวจิยัและจรยิธรรมการวจิยัโดยความเห็นชอบของ
สภานโยบายก าหนดขอ้ก าหนดหรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการวจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และก ากบัดแูล ตดิตาม และสง่เสรมิใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานจรยิธรรม และขอ้ก าหนดหรอืแนวปฏบิตันิัน้ 

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และบุคคลหรอืหน่วยงานในต่างประเทศในดา้น
การวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมถึงเสนอแนะต่อ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๘ 

สภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรีในการก าหนดมาตรการ สทิธิประโยชน์ และ
แรงจงูใจ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเกดิผลเป็นรปูธรรม 

(๑๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้รางวลัผลงานวิจยัและนวตักรรมที่ได้รบัการ
ประเมนิและพสิจูน์แลว้ว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิ สงัคม และวชิาการของประเทศ และ
หลกัเกณฑ์การประกาศเกยีรติคุณหรอืยกย่องบุคคลหรอืหน่วยงานที่มีผลงานวจิยัและ
นวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

(๑๓) ก ากบั เร่งรดั และตดิตามใหม้กีารจดัท าและการด าเนินการตามแผนดา้น
การพฒันาบุคลากร ดา้นการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ รวมทัง้ตดิตาม ประเมนิผล
การใชง้บประมาณของหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนดา้น
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑) 

(๑๔) ก ากบั เร่งรดั และตดิตามใหม้กีารจดัท าฐานขอ้มูลการวจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ 

(๑๕) มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรอืบุคคลปฏบิตังิานตามที ่
กสว. มอบหมาย 

(๑๖) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัมตขิองสภานโยบาย 

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บญัญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 
หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๔๒  ใหน้ าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัแก่ กสว. และ
คณะอนุกรรมการที ่กสว. แต่งตัง้โดยอนุโลม 

 

สว่นที ่๒ 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

   
 

มาตรา ๔๓  ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม เรยีกโดยย่อว่า “สกสว.” ท าหน้าที่รบัผดิชอบงานวชิาการและงานธุรการของ 
กสว. มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และขบัเคลื่อนระบบการวจิยัและนวตักรรม
ของประเทศดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และสหวทิยาการ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน าผลงานวิจยัและ
นวตักรรมไปใชใ้นเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อใหเ้กดิการพฒันาประเทศอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนื แต่จะตอ้งไม่ด าเนินการวจิยัเอง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๘๙ 

สกสว. เป็นหน่วยงานของรฐั มฐีานะเป็นนิตบิุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน หรอืรฐัวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื่น 

กจิการของ สกสว. ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ยแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของ 
สกสว. ตอ้งไดร้บัประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไมน้่อยกวา่ทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๔๔  ให ้สกสว. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบงานวชิาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความ

สะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสว. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามมาตรา ๑๒ (๒) เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อน าเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์และแผน รวมทัง้งบประมาณเพื่อการวจิยัและนวตักรรม 

(๓) จดัท านโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ เสนอต่อ กสว. 

(๔) จดัท ากรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศ เสนอต่อ กสว. 

(๕) จดัท าค าของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามมาตรา ๑๒ (๒) 

(๖) จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม เสนอต่อ กสว. 

(๗) กลัน่กรองค าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมให้
สอดคลอ้งกบัแผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศ และหลกัเกณฑต์าม
มาตรา ๔๑ (๔) 

(๘) จดัท าขอ้เสนอ และรเิริม่โครงการวจิยัและนวตักรรมทีส่ าคญัของประเทศที่
ต้องด าเนินการของหน่วยงานของรฐัและภาคเอกชน รวมทัง้ขบัเคลื่อนและประสานการ
ด าเนินงานดงักล่าวให้สมัฤทธิผ์ล  ทัง้น้ี โดยการมสี่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวจิยั
และนวตักรรม 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๙๐ 

(๙) เสนอความเหน็ต่อ กสว. เกีย่วกบัทศิทางและแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 

(๑๐) เสนอความเหน็ต่อ กสว. เกี่ยวกบัการก ากบั เร่งรดั และติดตามใหม้กีาร
ปรบัปรุงและแกไ้ขระบบหรอืกลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัและนวตักรรม 

(๑๑) เสนอความเหน็ต่อ กสว. เกี่ยวกบัการส่งเสรมิและสนับสนุนการท างาน
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และบุคคลหรอื
หน่วยงานในต่างประเทศในด้านการวิจยัและนวตักรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือ
เทคโนโลย ีรวมทัง้จดัท าและเสนอมาตรการสทิธปิระโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อสง่เสรมิการ
ด าเนินการดงักล่าว 

(๑๒) เสนอความเหน็ต่อ กสว. เกี่ยวกบัการก ากบั เร่งรดั และตดิตามให้มกีาร
จดัท าและการด าเนินการตามแผนด้านการพฒันาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรมของประเทศ รวมถึงการก ากบั เร่งรดั ตดิตาม ประเมนิผลการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 

(๑๓) ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกบัสว่นราชการ หน่วยงานอื่นของรฐัและ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรอืหน่วยงานในต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การวจิยัและนวตักรรม และการด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจของ กสว. และกองทุน 

(๑๔) จดัท ารายงานประจ าปีของ กสว. และกองทุน เสนอต่อนายกรฐัมนตร ี
รฐัมนตร ีและสภานโยบาย 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่
นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรสีภานโยบาย หรอื กสว. มอบหมาย 

 

มาตรา ๔๕  สกสว. อาจมรีายไดจ้าก 

(๑) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๒) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคหรอืมอบให้ 
(๓) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการด าเนินงานหรอืการใหบ้รกิาร 

(๔) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๑) (๒) และ (๓) และ
รายไดอ้ื่นใด 

ทรพัยส์นิของ สกสว. ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดแีละบุคคลใดจะยก
อายุความหรอืระยะเวลาในการครอบครองขึน้เป็นข้อต่อสูก้บั สกสว. ในเรื่องทรพัย์สนิ
ของ สกสว. มไิด ้

เงนิและทรพัยส์นิของ สกสว. ไม่ตอ้งน าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 
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๓๙๑ 

มาตรา ๔๖  ในการด าเนินกิจการของ สกสว. ให้มีคณะกรรมการอ านวยการ
คณะหนึ่ ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ผู้อ านวยการ สอวช. และผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนเจด็คนซึง่ กสว. แต่งตัง้ ในจ านวนนี้อย่างน้อยคนหนึ่งตอ้งมาจากผูแ้ทนหน่วยงาน
ในระบบวจิยัและนวตักรรม เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ สกสว. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ที ่กสว. ก าหนด 

ให้น าความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัแก่ผูท้รงคุณวุฒิ
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๗  ใหน้ าความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบ้งัคบั
แก่คณะกรรมการอ านวยการ สกสว. โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๘  ให้ สกสว. มผีู้อ านวยการคนหนึ่ง ซึ่ง กสว. แต่งตัง้โดยขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการอ านวยการ สกสว. มหีน้าที่บรหิารกจิการของ สกสว. ขึน้ตรงต่อ กสว. 
และคณะกรรมการอ านวยการ สกสว. และจะใหม้รีองผูอ้ านวยการ สกสว. เป็นผูช้่วยสัง่
และปฏบิตังิานรองจากผูอ้ านวยการ สกสว. กไ็ด ้

การแต่งตัง้ผู้อ านวยการ สกสว. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารสรรหาที ่กสว. ก าหนด 

 

มาตรา ๔๙  ให้น าความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบัแก่ผูอ้ านวยการ สกสว. โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๐  ใหผู้อ้ านวยการ สกสว. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของ สกสว. ให้เกิดผลสมัฤทธิต์ามภารกิจของ สกสว. และ

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่ กสว. และคณะกรรมการอ านวยการ 
สกสว. ก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ สกสว. โดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่ กสว. และคณะกรรมการอ านวยการ 
สกสว. ก าหนด 

(๓) เป็นผู้บังคบับัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่ง และประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงานและลูกจา้งของ สกสว. ทุกต าแหน่งตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที่
คณะกรรมการอ านวยการ สกสว. ก าหนด 
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๓๙๒ 

(๔) แต่งตัง้รองผู้อ านวยการ สกสว. จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้ม และไม่เกนิจ านวนที ่กสว. ก าหนด 

(๕) บรรจุและแต่งตัง้ เลื่อนเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยพนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้  ตามระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการอ านวยการ สกสว. ก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบายและมติของ 
สภานโยบาย กสว. และคณะกรรมการอ านวยการ สกสว. 

 

มาตรา ๕๑  ใหน้ าความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบ้งัคบั
แก่ สกสว. โดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

การก ากบัดแูล 

   
 

มาตรา ๕๒  ให้ สอวช. และ สกสว. แล้วแต่กรณี จดัท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีและสภานโยบายภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัสิ้น
ปีงบประมาณ และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบ
บญัชไีดร้บัรองแล้ว พรอ้มทัง้ผลงานและรายงานการประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปี
ของ สอวช. และ สกสว. แลว้แต่กรณี ในปีทีล่่วงมา 

 

มาตรา ๕๓  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรมีอี านาจก ากบัดแูลการด าเนินกจิการ
ของ สอวช. และ สกสว. ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ
ตามกฎหมาย วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ ยุทธศาสตรช์าต ิแผนทีเ่กีย่วขอ้ง นโยบายของ
รฐับาล และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อการนี้ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรมีอี านาจ
สัง่ให้ผู้อ านวยการ สอวช. หรอืผู้อ านวยการ สกสว. ชี้แจงแสดงความคิดเห็น หรือท า
รายงาน และมอี านาจยบัยัง้การกระท าของ สอวช. และ สกสว. ทีข่ดัต่อกฎหมาย หน้าที่
และอ านาจของ สอวช. และ สกสว. วตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ ยุทธศาสตร์ชาติแผนที่
เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสัง่สอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินการของ สอวช. และ สกสว. ได ้
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๓๙๓ 

หมวด ๔ 

กองทุนสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

   
 

มาตรา ๕๔  ให้จดัตัง้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมขึ้นใน 
สกสว. มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และขบัเคลื่อนระบบการวจิยัและนวตักรรม
ของประเทศดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และสหวทิยาการ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน าผลงานวิจยัและ
นวตักรรมไปใชใ้นเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อใหเ้กดิการพฒันาประเทศอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนื รวมทัง้มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ส่งเสรมิการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยั
และนวัตกรรม รวมทัง้ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิารของประเทศ 

(๒) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม 
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคุณภาพ และปัจจยัเอือ้ทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 

(๓) ส่งเสรมิให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรอืโครงการลงทุนที่รฐั
เหน็สมควรก าหนดเป็นกลไกของการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
เพื่อพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 

(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรบั การถ่ายทอด และการ
ร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานอื่นของรฐัและเอกชน รวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในการน าผลงานวจิยั
และนวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาระดบัชุมชนและพืน้ที ่

(๖ ) บุ ก เบิกการวิจัยขัน้ แนวห น้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่ อ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

มาตรา ๕๕  กองทุนตามมาตรา ๕๔ ประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๗๑ 

(๒) เงนิอุดหนุนที่รฐับาลจดัสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงนิที่คณะรฐัมนตรี
โดยขอ้เสนอของคณะกรรมการพจิารณางบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
ตามมาตรา ๑๒ (๒) ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ 
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๓๙๔ 

(๓) เงนิอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทัง้องคก์ารระหว่างประเทศ 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคหรอืมอบใหเ้พื่อสมทบกองทุน 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือ  

นิตกิรรมสญัญา 

(๖) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการด าเนินกิจการของกองทุน รวมทัง้
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญา 

(๗) ดอกผล ผลประโยชน์ หรอืรายไดอ้ื่นทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน 

ให้รฐัจดัสรรงบประมาณให้กองทุนตามสมควรและจ าเป็นเมื่อเงนิไม่เพยีงพอ 
ในการด าเนินการ 

 

มาตรา ๕๖  รายได้ของกองทุนให้น าเขา้สมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลงัเป็น
รายไดข้องแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๕๗  การใชจ้่ายเงนิกองทุนใหเ้ป็นไปตามที ่กสว. ก าหนด โดยใหใ้ชต้าม
วตัถุประสงคข์องกองทุนเพื่อกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การจดัสรรเป็นเงนิอุดหนุนทัว่ไปแก่หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 
ให้สอดคลอ้งกบัแผนด้านวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศ และหลกัเกณฑ์
ตามมาตรา ๔๑ (๔) 

(๒) การด าเนินการอื่นเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามมาตรา ๕๔ 

(๓) การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจยัและนวตักรรม และการ
สง่เสรมิการน าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ 

(๔) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุน 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลกัเกณฑ์ที่ กสว. ก าหนด โดยความเหน็ชอบของ
สภานโยบาย 

 

มาตรา ๕๘  การจดัสรรเงนิกองทุนใหเ้ป็นไปโดยอสิระภายใต้วตัถุประสงคข์อง
กองทุนตามมาตรา ๕๔ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนตามมาตรา ๑๑ (๑) 
และเป็นไปตามความตอ้งการของประเทศอยา่งแทจ้รงิ โดยไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยการจดัสรร
ใหเ้ฉพาะหน่วยงานในบงัคบับญัชาหรอืในก ากบัดแูลของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงความคล่องตวั มคีวามโปร่งใส ไม่มี
การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมอืง 
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มาตรา ๕๙  การรบัเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรกัษาเงินของกองทุนให้
เป็นไปตามระเบยีบที ่กสว. ก าหนด โดยความเหน็ชอบของสภานโยบาย 

 

มาตรา ๖๐  กองทุนต้องจดัให้มรีะบบบญัชทีี่เหมาะสมเพื่อบนัทกึรายการทาง
บญัชแีละแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกองทุนโดยถูกตอ้ง 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบญัชภีาครฐั 

 

มาตรา ๖๑  ให้กองทุนจดัท ารายงานการเงนิเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงนิของกองทุนเสนอผูส้อบบญัชภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 

 

มาตรา ๖๒  ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืผู้สอบบญัชทีีส่ านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูส้อบบญัชขีองกองทุน 

ให้ผูส้อบบญัชที ารายงานการสอบบญัชขีองกองทุนเสนอต่อ กสว. ภายในหนึ่ง
รอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 

 

มาตรา ๖๓  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ กสว. 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กสว. แต่งตัง้คนหนึ่ง 
เป็นกรรมการ และให ้สกสว. จดัใหม้ผีูท้ าหน้าทีช่่วยเหลอืคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสมควร 

ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที ่กสว. ก าหนด 

 

มาตรา ๖๔  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สงูดา้นการวจิยัและนวตักรรมซึง่สภานโยบายแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการอุดมศกึษาวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ ผูแ้ทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ผู้แทน
สมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการ
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ประเมนิผลงานวจิยัและนวตักรรม ด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีดา้นสงัคมศาสตร ์และ
ดา้นมนุษยศาสตร์ ซึง่สภานโยบายแต่งตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกนิเก้าคนเป็น
กรรมการ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวทิยาศาสตร์การ
วจิยัและนวตักรรมแต่งตัง้เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการได้ 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให้ กสว. จดัสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนวทิยาศาสตร ์การวจิยัและนวตักรรมตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๖๕  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการสนับสนุนวทิยาศาสตร ์
การวจิยัและนวตักรรมตามมาตรา ๖๔ มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนบัสนุนจากกองทุน 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ สกสว. และ
หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน 

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะต่อ กสว. เพื่อเสนอ 
สภานโยบายต่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้  ภาระผูกพัน 
พนักงาน ลกูจา้ง และเงนิงบประมาณของส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาตทิีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไปเป็นของส านกังาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

ให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาต ิซึง่ไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง รวมทัง้สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ 
อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง รวมทัง้สวสัดกิาร
และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ เท่าทีเ่คยได้รบัอยู่เดมิไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รบับรรจุหรอื
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
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นวตักรรมแห่งชาตติามพระราชบญัญตันิี้ แต่จะไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งต ่ากว่าเงนิเดอืน
หรอืค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เดมิไม่ได ้

 

มาตรา ๖๗  ในวาระเริ่มแรก ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิประกอบดว้ย กรรมการสภานโยบายตามมาตรา ๖ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผูอ้ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ เพื่อปฏบิตัิ
หน้าที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตาม
พระราชบญัญตันิี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการสภานโยบายผูท้รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖ (๕) และ (๖)  ทั ้งนี้  ต้องไม่ เกินหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๘  ในวาระเริ่มแรก ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามมาตรา ๖๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตาม
พระราชบญัญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติามพระราชบญัญตันิี้  
ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๙  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์  
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติามพระราชบญัญตันิี้ โดยมใิหถ้อืว่าเป็นการเลกิจา้ง และให้
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รบัอยู่เดมิไปพลางก่อน 
จนกว่าจะครบวาระทีม่อียูเ่ดมิตามกฎหมายว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิและใหน้ับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติามพระราชบญัญตันิี้ 

ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติตามพระราชบญัญตันิี้ ภายในหนึ่ง
รอ้ยยีส่บิวนัก่อนวนัทีผู่ด้ ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๙๘ 

มาตรา ๗๐  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
ปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมและส านักงานการวิจยั
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ ให้แสดงเจตนาเป็น
หนังสอืภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และเมื่อผ่านการคดัเลอืก
หรอืการประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติก าหนดแล้ว ให้ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติด าเนินการบรรจุและ
แต่งตัง้เป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการอ านวยการ
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตกิ าหนด
และเมื่อไดย้ื่นแสดงเจตนาแลว้จะถอนมไิด ้

ขา้ราชการทีพ่น้จากราชการเพื่อไปเป็นพนกังานของส านกังานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ  
ใหอ้อกจากราชการ เพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี  
ทัง้นี้ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนกังาน 

ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าเป็นการออก
จากงานเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งหรอืเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิและใหไ้ดร้บั
บ าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

ขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งของส่วนราชการซึง่มไิดร้บัการบรรจุและ
แต่งตัง้เป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมแห่งชาติตามพระราชบญัญัตินี้ให้ยงัคงสถานะความเป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรอืลกูจา้งของสว่นราชการต่อไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบว่าดว้ยการนัน้ 

ขา้ราชการซึง่เป็นสมาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการอยู่แลว้ ใหม้สีทิธขิอ
เป็นสมาชกิต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการ
บ านาญและมีสิทธิได้รบัสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รบับ านาญตาม
กฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๓๙๙ 

ให้น าความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บงัคบัแก่ขา้ราชการ พนักงานราชการ 
และลกูจา้งของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และ
ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ ที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานของส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตติามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้  ภาระผูกพัน 
โครงการวจิยัและกจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัการวจิยั เงนิงบประมาณ และเงนิของกองทุน
สนับสนุนการวจิยัตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวจิยัที่มอียู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไปเป็นของกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมซึง่
อยู่ ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

ในวาระเริม่แรก ใหก้นัเงนิทีโ่อนมาตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนรอ้ยละสบิของเงนิ
จากกองทุนสนบัสนุนการวจิยัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสนับสนุนการวจิยัทีม่อียู่ในวนั
ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้ 

ใหส้ านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมยงัคงด าเนิน
โครงการวิจยัและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัการวจิยัต่อไปจนกว่าจะสิน้สุดโครงการหรอื
กจิกรรมดงักล่าว 

 

มาตรา ๗๒  ในวาระเริม่แรก ให้คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการ
วจิยัตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวจิยัซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม และคณะกรรมการอ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม หรอืคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้  ต้องไม่เกินหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๗๓  ในวาระเริม่แรก ใหผู้ด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใชบ้งัคบั ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๐๐ 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญัตินี้ โดยมใิห้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง 
และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รบัอยู่เดมิไป
พลางก่อน จนกว่าจะครบวาระทีม่อียู่เดมิตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
และให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้ 

ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้ ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัก่อนวนัที่ 
ผูด้ ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ 

 

มาตรา ๗๔  ใหโ้อนพนกังานและลกูจา้งของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั
ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสนับสนุนการวจิัยทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบั ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

ให้น าความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้าง 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยัตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวจิยั
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๕  ให้น าความในมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมและส านักงานการวจิยัแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ซึง่สมคัรใจจะไปเป็นพนักงาน
หรอืลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมตาม
พระราชบญัญตันิี้โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๖  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรบัการค านวณสทิธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๔ ให้นับเวลา
ท างานในขณะที่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสนับสนุนการวจิยั ต่อเน่ืองกบัเวลาท างาน
ของพนกังานของส านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๐๑ 

แห่งชาต ิหรอืพนักงานหรอืลกูจา้งของส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณีดว้ย 

 

มาตรา ๗๗  คดีที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาตแิละคดทีีก่องทุนสนบัสนุนการวจิยัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุสนบัสนุนการวจิยั
ซึ่งโอนกจิการตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๑ ไปเป็นของส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี บรรดาซึง่ได้
ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี เขา้สวมสทิธิ
เป็นคู่ความแทน  ในการนี้ ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรมแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมด าเนินกระบวนพจิารณาไปจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ และใหถ้อืว่าผูร้บัมอบอ านาจ
ให้ด าเนินคดีแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาต ิหรอืกองทุนสนบัสนุนการวจิยั แลว้แต่กรณี ในคดนีัน้ ๆ เป็นผูร้บัมอบ
อ านาจจากส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม
แห่งชาต ิหรอืส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม แลว้แต่
กรณี ตามพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

ในกรณีทีศ่าลไดม้คี าพพิากษาคดตีามวรรคหนึ่งแลว้ ใหส้ านักงานสภานโยบาย
การอุดมศกึษาวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ หรอืส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม แลว้แต่กรณี ตามพระราชบญัญตันิี้ เขา้สวมสทิธิ
เป็นเจา้หนี้ตามค าพพิากษาหรอืลกูหนี้ตามค าพพิากษานัน้ 

 

มาตรา ๗๘  บทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมติคณะรฐัมนตรใีดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั อ้างถึง 
“คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ” “ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ” “เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ” และ 
“พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
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๔๐๒ 

แห่งชาต”ิ ตามกฎหมายว่าดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิใหถ้อืว่า
อ้างถึง “สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ” 
“ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” 
“ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
แห่งชาติ” และ “พนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต”ิ ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗๙  บทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมติคณะรฐัมนตรใีดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั อ้างถึง 
“คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ” “กองทุนสนับสนุนการวิจัย ” 
“ผูอ้ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั” และ “พนักงานของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย” ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ถือว่าอ้างถึง 
“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ” “ส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” และ “พนักงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๘๐  ใหบ้รรดาประกาศ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ หรอืมตขิองสภานโยบายวจิยั
และนวตักรรมแห่งชาติตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง การปฏิรูประบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ ลงวนัที่ ๖ ตุลาคม พุทธศกัราช 
๒๕๕๙ ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ยงัคงมผีลใช้บงัคบัได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ 

ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ และของกองทุนสนับสนุนการวจิยั
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
พระราชบญัญตัินี้ จนกว่าจะมกีารออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
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๔๐๓ 

ใหอ้อกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในสองปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๔๐๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม 
รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและยกระดบัคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนใหม้คีวามผาสุก สมควรก าหนดใหม้สีภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนด้าน
การอุดมศกึษา และแผนด้านวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมของประเทศใหม้เีอกภาพ
และเป็นระบบ ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณและการประเมนิผลการปฏบิตัใิห้เป็นไป
โดยเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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พระราชบญัญตั ิ

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย  ี

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” หมายความว่า การด าเนินกิจการที่

เป็นการเพิม่พูนความรูแ้ละความสามารถทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อยกระดบั
ความสามารถทางการผลติและการบรกิารตลอดจนระดบัฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ โดยรวมถงึการพฒันาขดีความสามารถในการรบัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีัง้
ภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อการพฒันาประเทศในทุกดา้น 

“การวจิยั พฒันาและวศิวกรรม” หมายความว่า การศกึษาคน้ควา้ทีมุ่่งจะน าผล
ไปปรบัปรุงผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิกีารผลติทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบรกิารหรอื
กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้การศกึษาค้นคว้าเพื่อน ามาซึ่งผลติภณัฑ์ใหม่หรอืกรรมวธิี
การผลติใหม่ ตลอดจนบรกิารหรอืกจิกรรมใหม ่โดยรวมถงึการเผยแพร่และพฒันาผลของ
การศกึษาคน้ควา้จนถงึขัน้การผลติเชงิธุรกจิ 
                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๐๐/๒๙ ธนัวาคม ๒๕๓๔ 
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๔๐๖ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประกอบดว้ย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม* 
เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม* 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นกรรมการไม่เกิน  

ยีส่บิสองคน โดยใหแ้ต่งตัง้จากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูซ้ึง่มใิช่ขา้ราชการจ านวน
ฝ่ายละเท่า ๆ กนั และใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๕  คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีค่วบคุมดแูลกจิการทัว่ไปของส านกังาน
และโดยเฉพาะมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

(๑) พิจารณาอนุมตัิแผนหลกัเกี่ยวกบัการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของส านกังาน 

(๒) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงานในการ
บริหารกองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนส าหรับกิจกรรมหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในการพฒันาประเทศ 

(๓) วางมาตรการ ก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อสนบัสนุนการรบัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(๔) อนุมตัแิผนการเงนิและงบประมาณประจ าปีของส านกังาน 

                                                 
๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จากหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องกบังาน

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ครบเกษียณอายุราชการ กรรมการผู้นัน้ย่อม  
พน้จากหน่วยงานของรฐันัน้ และเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิ้วย เพราะถอืว่า
เป็นผู้ซึ่งไม่มคีุณสมบตัิที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๔/๒๕๓๖ และเรือ่งเสรจ็ที ่๙๒๕/๒๕๕๖) 
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๔๐๗ 

(๕) จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะทางขึน้ในส านกังานโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรใีนกรณี
ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันากจิกรรมใดเป็นกรณีพเิศษ 

(๖) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัแบง่สว่นงานของส านกังาน และขอ้บงัคบัว่าดว้ย
การบรหิารงานของส านกังาน รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการเงนิ 

(๗) ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง ระยะเวลาจา้ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจ้างและเงนิเดอืน
ของพนกังานและลกูจา้ง 

(๘) ออกขอ้บงัคบัว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตัง้ การก าหนดต าแหน่ง การก าหนด
อตัราเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง การเลื่อนเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง การออกจากงาน วนิัย การลงโทษ
และการอุทธรณ์ การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้างรวมทัง้การ
บรหิารงานบุคคลโดยทัว่ไป 

(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของ
ผูอ้ านวยการและการมอบใหผู้อ้ื่นรกัษาการแทนหรอืปฏบิตักิารแทนผูอ้ านวยการ 

(๑๐) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหอ์ื่นแก่พนกังานและลกูจา้ง 

 

มาตรา ๖  ใหก้รรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรอืใน
กรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยู่
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 
 

มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่ง
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
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๔๐๘ 

(๖) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๘  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๙  ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการไดร้บัเบีย้
ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอื
ปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ้

การด าเนินการตามมาตรา ๕ (๗) (๘) และ (๑๐) ให้คณะกรรมการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 

การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ใหม้ตีวัแทนพนักงานหรอืลูกจา้งซึง่
มาจากการเลอืกตัง้ของพนกังานและลกูจา้งเป็นอนุกรรมการสองคน 

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหน้ ามาตรา ๘ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ให้จดัตัง้ส านักงานขึ้นเรยีกว่า “ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาติ” และใหส้ านักงานนี้เป็นนิตบิุคคลที่กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ์
ไม่ใชบ้งัคบั มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรหิารกองทุนตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตขิองคณะกรรมการ 

(๒) ส ารวจ ศึกษาและวเิคราะห์ทางวชิาการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
วางเป้าหมาย นโยบาย และจดัท าแผน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ แลว้น าเสนอต่อรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๐๙ 

(๓) ด าเนินการวจิยั พฒันาและด าเนินการดา้นวศิวกรรม และสนบัสนุนการวจิยั 
พฒันาและวิศวกรรมของภาครฐับาล ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา และส่งเสริม
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครฐับาล ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา 
ตลอดจนนานาประเทศเพื่อพฒันาประโยชน์เชงิพาณิชย ์

(๔) ด าเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บรกิารขอ้มูล
และการใหค้ าปรกึษาทางเทคโนโลย ีและสนบัสนุนการใหบ้รกิารอื่น ๆ ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

(๕) สนับสนุนการเพิม่สมรรถนะในการเลอืกและรบัเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
ตลอดจนการจดัการโครงการลงทุนและโครงการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม และเพื่อ
เกือ้กลูการสรา้งเสรมิสมรรถนะทางเทคโนโลยขีองประเทศ 

(๖) ด าเนินการและส่งเสรมิการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองประเทศ รวมทัง้การพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้ใน
ภาครฐับาลและภาคเอกชน 

(๗) กระท าการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานและ
ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๒  ให้ส านักงานมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่ง
วตัถุประสงคต์ามมาตรา ๑๑ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) จดัใหไ้ดม้า ถอืกรรมสทิธิ ์เช่า ใหเ้ช่า เช่าซือ้ ใหเ้ช่าซือ้ ยมื ใหย้มื แลกเปลีย่น 
โอน รบัโอน และขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งอสงัหารมิทรพัย์หรือสงัหาริมทรพัย์
รวมทัง้หลกัทรพัยต่์าง ๆ ตลอดจนรบัทรพัยส์นิทีม่ผีูม้อบหรอือุทศิให้ 

(๒) รบัค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิทางปัญญา ค่าตอบแทนการใหใ้ช้
หรอืการโอนสทิธบิตัร และค่าบรกิารในการใหบ้รกิาร รวมทัง้ท าความตกลงและก าหนด
เงื่อนไขเกีย่วกบัค่าตอบแทนและค่าบรกิารนัน้ 

(๓) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวจิยั
พฒันาและวศิวกรรม 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื่อสนบัสนุนการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย  ี
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๔๑๐ 

(๕) เขา้ร่วมกจิการกบับุคคลอื่นหรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดัเพื่อประโยชน์แก่การ
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๖) กู้ยมืเงนิ ให้กู้ยมืเงนิ โดยมหีลกัประกนัด้วยบุคคลหรอืทรพัย์สนิหรอืการ
ลงทุน  ทัง้นี้ เพื่อการวจิยัและพฒันา และการบรกิารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย  ี

การกูย้มืเงนิหรอืการลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงนิเกนิวงเงนิทีร่ฐัมนตรกี าหนดต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรกี่อน 

(๗) กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องส านกังาน 

 

มาตรา ๑๓  ให้ส านักงานมผีู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้ด้วย
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๔  ใหผู้อ้ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บั
แต่งตัง้อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๕  ผูอ้ านวยการมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ และมติของ

คณะกรรมการ 

(๒) รับผิดชอบในการด าเนินงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
ส านกังานทุกต าแหน่ง 

(๓) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยพนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามข้อบงัคบัที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ถา้เป็นพนกังานระดบัรองผูอ้ านวยการ ผูช้่วยผูอ้ านวยการหรอื
ผูอ้ านวยการฝ่าย ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๔) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของส านักงาน โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืมตขิองคณะกรรมการ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๑ 

มาตรา ๑๖  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
ส านักงาน และเพื่อการนี้ ผูอ้ านวยการจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๗  ใหจ้ดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหนึ่งในส านักงานเรยีกว่า “กองทุนเพื่อ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทุนประเดมิทีร่ฐับาลจดัสรรให ้

(๒) เงนิและทรพัยส์นิในสว่นทีเ่กีย่วกบัโครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อ
การพฒันาทีไ่ดร้บัโอนจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(๓) เงินและทรัพย์สินที่ได้รบัโอนจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม* ในสว่นทีเ่กีย่วกบัโครงการศนูยพ์นัธุวศิวกรรม
และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิและศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ

(๔) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณแผ่นดนิประจ าปี 

(๕) เงนิอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทัง้องคก์รระหว่างประเทศ 

(๖) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูม้อบใหเ้พื่อสมทบกองทุน 

(๗) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทัง้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาและค่าตอบแทนการใหใ้ชห้รอืการโอนสทิธบิตัร 

(๘) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีต่กเป็นของกองทุน 

ในกรณีกองทุนมีจ านวนเงินไม่พอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ส านกังานและค่าภาระต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม รฐัพงึจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิเขา้สมทบ
กองทุนเท่าจ านวนทีจ่ าเป็น 

 

มาตรา ๑๘  รายไดข้องกองทุนและของส านกังานใหน้ าเขา้สมทบกองทุนโดยไม่
ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าด้วยวิธีกา ร
งบประมาณ 

 

มาตรา ๑๙  ใหส้ านักงานวางและถอืไวซ้ึง่ระบบการบญัชทีีเ่หมาะสมแก่กจิการ 
แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคญั มสีมุดบญัชลีงรายการรบัและจ่ายเงนิ สนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิที่แสดงกจิการทีเ่ป็นอยู่ตามความจรงิและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอ้มดว้ย
ขอ้ความอนัเป็นทีม่าของรายการนัน้ ๆ และใหม้กีารตรวจสอบบญัชภีายในเป็นประจ า 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๒ 

มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานจดัท างบดุล บญัชที าการ และบญัชีก าไรขาดทุนส่ง
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ใหส้ านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบบญัชขีองส านักงานทุกรอบปี แลว้ท า
รายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๑  ทุก ๆ ปีใหส้ านกังานจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อเสนอรฐัมนตรี โดยแสดงงบดุล บญัชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชี
รบัรองว่าถูกต้อง พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้แสดงผลงานของส านักงานใน
ปีทีล่่วงมาดว้ย 

ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี และให้
คณะรฐัมนตรเีสนอรายงานนัน้ต่อรฐัสภาเพื่อทราบ 

 

มาตรา ๒๒  ใหจ้ดัตัง้ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์
แห่งชาตเิป็นสว่นหนึ่งของส านกังาน 

 

มาตรา ๒๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สิน สทิธิ หนี้ งบประมาณ รวมทัง้
พนักงานและลูกจา้งของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยในส่วน
ที่เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ไปเป็นของส านักงาน  
โดยใหพ้นกังานและลกูจา้งดงักล่าวด ารงต าแหน่งทีด่ ารงอยู่และไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
รวมทัง้สทิธแิละประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รบัอยู่ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน แต่จะแต่งตัง้ให้ได้รบั
เงนิเดอืนหรอืค่าจ้างต ่ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างที่ได้รบัอยู่เดมิไม่ได้ และให้ถือว่าเวลา
ท างานของบุคคลดงักล่าวในโครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาเป็นเวลา
ท างานตดิต่อกนักบัเวลาท างานในส านกังานนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สทิธิ หนี้  และงบประมาณของ
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม* ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์
แห่งชาต ิทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไปเป็นของส านกังาน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๓ 

ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูใ้ดของส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม* ซึ่งปฏบิตัิงานเกี่ยวกบักจิการที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง 
ถา้สมคัรใจจะโอนไปปฏบิตังิานเป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของส านักงาน และไดแ้จง้ความ
จ านงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชาผู้มอี านาจบรรจุและแต่งตัง้ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้โอนขา้ราชการหรอืลูกจ้างผู้นัน้ไปเป็นพนักงานหรอื
ลกูจา้งของส านกังาน  แต่ทัง้นี้ ตามทีร่ฐัมนตรเีจา้สงักดัและส านกังานจะไดต้กลงกนั 

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน 
แล้วแต่กรณี ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สทิธแิละประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากบัที่เคย
ได้รบัอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน  
แต่จะแต่งตัง้ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งต ่ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เดมิไม่ได้ 

การโอนขา้ราชการตามมาตรานี้ใหถ้อืว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะเลกิ
หรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

การโอนลกูจา้งตามมาตรานี้ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบต าแหน่งหรอืทางราชการเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับ าเหน็จตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรบัค านวณบ าเหน็จหรอืบ านาญ
ตามขอ้บงัคบัของส านักงาน ขา้ราชการหรอืลูกจา้งผูใ้ดทีโ่อนไปตามมาตรานี้ประสงค์จะ
ให้นับเวลาราชการหรือเวลาท างานในขณะทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งก่อนทีม่กีารโอน
เป็นเวลาท างานของพนกังานหรอืลกูจา้งของส านกังาน แลว้แต่กรณี กใ็หม้สีทิธกิระท าได้
โดยแสดงความจ านงว่าไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญ 

การไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญตามวรรคหก จะต้องกระท าภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที่โอน ส าหรบักรณีของขา้ราชการให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ส าหรบักรณีของลูกจ้างให้กระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็น
หลกัฐานยื่นต่อผูว้่าจา้งเพื่อสง่ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 

 

มาตรา ๒๕๓  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่

๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๔ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลต ารวจเอก เภา  สารสนิ 

รองนายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่รฐับาลจะน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพ จ าเป็นต้องเพิม่สมรรถนะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองภาครฐับาล
และภาคเอกชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศให้เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยนีัน้มไิดจ้ ากดัอยู่เฉพาะการเสรมิสรา้งองคก์รและกจิกรรมดา้นวิจยัและพฒันา
เท่านัน้ หากต้องเสรมิสร้างสมรรถนะทางวศิวกรรมและสมรรถนะทางเทคโนโลยอีื่น ๆ 
ตลอดจนการบริการทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย จึงจะสามารถน า
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช้ปรบัปรุงและพฒันาการผลติ การบรกิาร และกจิกรรม
ต่อเนื่องต่าง ๆ ทัง้ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทัง้ช่วยใหภ้าคการผลติสามารถ
รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ  ดงันัน้ การพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภทและต้องอาศัยทุน
จ านวนมากทัง้จากภาครฐับาลและจากแหล่งทุนอื่นทัง้ภายในและต่างประเทศด้วย การ
ระดมทุนและการบรหิารทุนเพื่อด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ส าหรบัพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนี้ต้องใช้ความช านาญการพิเศษ ไม่อาจอาศยัองค์กรทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีม่อียู่แลว้ แต่จ าเป็นตอ้งมอีงคก์รทีม่คีวามเป็นอสิระและความคล่องตวัสงูโดย
ไม่ผูกพนัไวก้บักฎระเบยีบการปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัปกตขิองราชการและรฐัวสิาหกจิ และ
เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบตัิภารกจิต่าง ๆ  ทัง้นี้ 
เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพสูงและสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกื้อหนุน
องค์กรต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้สามารถ
ประสานการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชนให้
บรรลุประโยชน์ร่วมสงูสุดต่อการพฒันาประเทศ การส่งเสรมิการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีในภาครฐับาลและภาคเอกชน และการจดัตัง้กองทุนนี้จะครอบคลุมถึงการ
จดัตัง้ศูนย์แห่งชาติเพื่อพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีฉพาะสาขา และการจดัตัง้
องคก์รพเิศษอื่นเพื่อพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีฉพาะดา้นดว้ย 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดงักล่าว
ขา้งตน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๖ 

พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๘๒  ในพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ ให้
แกไ้ขค าว่า “กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน” เป็น “กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” ค าว่า “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลงังาน” 
เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” และค าว่า “ปลัดกระทรวง
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน” เป็น “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าทีข่องสว่น
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่ องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการ
ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการทีป่รากฏในพระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ใหม้กีารเปลีย่นชื่อส่วนราชการ รฐัมนตร ีผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิ น้าที่ของส่วน
ราชการใหต้รงกบัการโอนอ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้
ตรงตามภารกจิทีม่กีารตดัโอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทัง้
ตดัส่วนราชการเดมิที่มกีารยุบเลกิแล้ว ซึง่เป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญตัิและ
พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

                                                 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๗ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๒  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎกีาทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ใน
วันก่ อนวันที่ พ ระราชบัญญั ติ นี้ ใช้ บั งคับ ในส่ วนที่ ก าหนดให้ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูร้กัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม ใหเ้ปลีย่นเป็น
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมเป็นผู้รกัษาการ
หรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๑ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้  

บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัในส่วนที่ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นผู้ร ักษาการหรือเป็นผู้รกัษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ร ักษาการหรือเป็น 
ผูร้กัษาการร่วม 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบัในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๒ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

*มาตรา ๑๕  บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อา้งถึง “กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย”ี “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบัญญัตินัน้อ้างถึง 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

                                                 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๘ 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ แผน และ
นโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๑๙ 

พระราชบญัญตั ิ

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิท าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“การพัฒนาระบบสาธารณสุข” หมายความว่า การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย

กิจการด้านสาธารณสุข ในเชิงสหวิทยาการ โดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น 
สงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร ์การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จติวทิยา หรอืพฤติกรรมศาสตร ์
เพื่อใหก้จิการด้านสาธารณสุขสามารถพฒันาไปอย่างมรีะบบ และสามารถแกไ้ขปัญหา
สาธารณสขุอย่างมปีระสทิธภิาพ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพฒันาระบบสาธารณสขุ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๔๕/หน้า ๖/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
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“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

“พนกังาน” หมายความว่า พนกังานของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข
เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม * ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเลขาธกิาร
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้อกีไม่เกนิเจด็คน เป็นกรรมการ และใหผู้อ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๕  คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกจิการทัว่ไปของสถาบนั
และโดยเฉพาะมอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

(๑) พจิารณาแผนหลกัและแผนการด าเนินงานของสถาบนั 

(๒) ก าหนดนโยบายและควบคุมดแูลการด าเนินงานของสถาบนั 

(๓) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณา
จดัสรรทุนส าหรบักจิกรรมหลกัต่าง ๆ 

(๔) อนุมตัแิผนการเงนิและงบประมาณประจ าปีของสถาบนั 

(๕)๒ ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนัและขอ้บงัคบัว่าด้วย
การบรหิารงานของสถาบนั 

(๖) ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง ระยะเวลาจา้ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจ้างและเงนิอื่น
ของพนกังานและลกูจา้ง 

(๗) ออกขอ้บงัคบัว่าด้วยการบรรจุ แต่งตัง้ การก าหนดต าแหน่ง การก าหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย  

                                                 
๒ เมือ่สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขไม่มกีารออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานของสถาบนั

ตามมาตรา ๕(๕)  ดงันัน้ การแต่งตัง้ผู้รกัษาการแทนผู้อ านวยการจงึต้องเป็นไปตามหลกัการบรหิาร
ราชการแผ่นดินเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน โดยต้องให้รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขรกัษาการแทน (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๕๘/๒๕๕๔) 
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การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 
รวมทัง้การบรหิารงานบุคคลโดยทัว่ไป 

(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้อ านวยการ การ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและการมอบให้ผู้อื่นรกัษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทน
ผูอ้ านวยการ 

(๙) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหอ์ื่นแก่พนกังานและลกูจา้ง 

 

มาตรา ๖  ใหก้รรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรอืใน
กรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ ยงัมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 
 

มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่ง
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี บกพร่องหรอืไม่สจุรติ
ต่อหน้าที ่หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
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และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหน้ าความในมาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐  ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ 
ไดร้บัเบีย้ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๑  ใหจ้ดัตัง้สถาบนัขึน้ เรยีกว่า “สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ” และให้
สถาบนัน้ีเป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ส ารวจ ศกึษาและวเิคราะหท์างวชิาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบาย 
และจดัท าแผนโครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการพฒันาระบบสาธารณสขุของประเทศ 

(๒) ประสานงานกบัหน่วยงานดา้นนโยบายและแผนของรฐับาล และหน่วยงาน
อื่น ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดนโยบายการวจิยัเพื่ อพฒันาระบบ
สาธารณสขุ รวมทัง้การน าผลการวจิยัไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและแผน 

(๓) สนับสนุนการวจิยัเพื่อพฒันาระบบสาธารณสุขของภาครฐัและภาคเอกชน
และส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 
ตลอดจนนานาประเทศ รวมทัง้ด าเนินการวจิยัดา้นระบบสาธารณสขุทีม่คีวามส าคญัตาม
นโยบายและไม่มสีถาบนัวจิยัหรอืหน่วยงานวจิยัอื่นด าเนินการ 

(๔) สนบัสนุนการเพิม่สมรรถนะในการเลอืก การรบั และการถ่ายทอดวทิยาการ
และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ ตลอดจนการจดัการโครงการลงทุนและโครงการพฒันาที่
เกีย่วขอ้งกบัการเลอืก การรบั และการถ่ายทอดวทิยาการและเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
เพื่อใหไ้ดว้ทิยาการและเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

(๕) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการ
สาธารณสขุแก่หน่วยงานของรฐั เอกชน และสาธารณชน 

(๖) บรหิารกองทุนตามพระราชบญัญตันิี้ 
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(๗) กระท าการอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องสถาบนัหรอืตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๒  ใหส้ถาบนัมอี านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๑ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถือกรรมสทิธิ ์หรอืมีสทิธิครอบครอง หรือมีทรพัยสทิธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ 
ว่าจ้าง รบัจ้าง จดัหา ขาย จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยมื ให้ยมื รบัจ าน า  
รบัจ านอง แลกเปลี่ยน โอน รบัโอน หรอืด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัทรพัย์สนิทัง้ในและ
นอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรบัทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๒) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ในกจิการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบสาธารณสขุ 

(๓) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื่อสนบัสนุนการพฒันาระบบสาธารณสขุ 

(๔) เขา้ร่วมกิจการกบับุคคลอื่นหรอืถือหุ้นในบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชน
จ ากดั เพื่อประโยชน์แก่การพฒันาระบบสาธารณสขุ 

(๕) กูห้รอืยมืเงนิ ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 

(๖) ให้กู้หรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน เพื่ อ
ประโยชน์แก่การพฒันาระบบสาธารณสขุ 

(๗) ว่าจา้งหรอืมอบใหบุ้คคลใดประกอบกจิการสว่นใดสว่นหนึ่งของสถาบนั 

(๘) กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องสถาบนั 

 

มาตรา ๑๓๓  ให้สถาบนัมผีู้อ านวยการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้ด้วย
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

คุณสมบตัขิองผูอ้ านวยการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

                                                 
๓ การแต่งตัง้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต้อ งได้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี การได้ร ับความเห็นชอบเป็นขัน้ตอนอันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว ้ 
เมื่อคณะรฐัมนตรียังมิได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตัง้ดังกล่าวก็สามารถด าเนินการให้ถูกต้องได ้ 
หากคณะรฐัมนตรไีด้ให้ความเห็นชอบแลว้ คณะกรรมการต้องมคี าสัง่แต่งตัง้บุคคลที่ได้รบัความเห็นชอบ
เพือ่ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ โดยใหม้ผีลนบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิพื่อใหก้ระบวนการแต่งตัง้มผีล
สมบรูณ์ตามกฎหมาย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๕๘/๒๕๕๔) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๒๔ 

มาตรา ๑๔  ใหผู้อ้ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บั
แต่งตัง้อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๕  ผูอ้ านวยการมอี านาจหน้าทีด่งันี้ 
(๑) บรหิารกจิการของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าทีข่อง

สถาบนั และตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และมตขิองคณะกรรมการ 

(๒) บงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของสถาบนัทุกต าแหน่ง 

(๓) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัย พนักงาน
และลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้ ตามข้อบังคบัที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกบัการด าเนินงานของสถาบัน โดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืมตขิองคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๖  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ านวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั และเพื่อการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ขอ้บงัคบัว่าด้วยระเบียบปฏิบตัิงานที่คณะกรรมการวางขึ้นนัน้ ถ้ามีข้อความ
จ ากดัอ านาจผูอ้ านวยการในการท านิตกิรรมไวป้ระการใด ใหร้ฐัมนตรปีระกาศขอ้บงัคบัที่
มขีอ้ความเช่นว่านัน้ในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๗๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอตัราเงนิเดอืนของผู้อ านวยการ 
ดว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี

 

                                                 
๔ การพจิารณาว่าคณะกรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขมอี านาจก าหนดค่าตอบแทน

พเิศษตามผลการปฏบิตังิานใหผู้อ้ านวยการหรอืไม่นัน้ ตอ้งพจิารณาตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อมาตรา ๑๗ มไิด้บัญญัติให้คณะกรรมการมอี านาจ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้อ านวยการไว้  ดังนัน้ คณะกรรมการจึงไม่มีอ านาจก าหน ด
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๕๖/๒๕๕๖) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๒๕ 

มาตรา ๑๘  ให้จดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหนึ่งในสถาบนั เรยีกว่า “กองทุนเพื่อ
การพฒันาระบบสาธารณสขุ” เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนและใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินงานของ
สถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทุนประเดมิทีร่ฐับาลจดัสรรให ้

(๒) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณแผ่นดนิประจ าปี 

(๓) เงนิอุดหนุนจากต่างประเทศ รวมทัง้องคก์รระหว่างประเทศ 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูม้อบใหเ้พื่อสมทบกองทุน 

(๕) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทัง้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาและค่าตอบแทนการใหใ้ชห้รอืการโอนสทิธบิตัร 

(๖) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีต่กเป็นของกองทุน 

 

มาตรา ๑๙  รายไดข้องกองทุนและของสถาบนัให้น าส่งเขา้กองทุนโดยไม่ต้อง
สง่กระทรวงการคลงั 

มาตรา ๒๐  ให้สถาบนัวางและถือไว้ซึ่งระบบการบญัชีที่เหมาะสมแก่กจิการ
แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคญั มีสมุดบญัชีรายการรบัและจ่ายเงิน สนิทรพัย์และ
หนี้สนิที่แสดงกจิการทีเ่ป็นอยู่ตามความจรงิและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอ้มดว้ย
ขอ้ความอนัเป็นทีม่าของรายการนัน้ ๆ และใหม้กีารตรวจสอบบญัชภีายในเป็นประจ า 

 

มาตรา ๒๑  ให้สถาบันจดัท างบดุล บัญชีท าการ และบญัชีก าไรขาดทุน ส่ง
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชทีุกปี 

ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของสถาบันทุกรอบปี แล้วท า
รายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๒  ทุก ๆ ปี ใหส้ถาบนัจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
เสนอรฐัมนตรโีดยแสดงงบดุล บญัชที าการ และบญัชกี าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชรีบัรองว่า
ถูกตอ้ง พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชรีวมทัง้แสดงผลงานของสถาบนัในปีทีล่่วงมาดว้ย 

ใหร้ฐัมนตรเีสนอรายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่งต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๒๓  ใหโ้อนบรรดาอ านาจหน้าที่ กจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ รวมทัง้เงนิ
งบประมาณของส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบั
ราชการของฝ่ายศึกษาวิจัย กองระบาดวิทยา และงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
ฝ่ายเทคนิคการวางแผนและบริหารแผนงานโครงการสาธารณสุข กองแผนงาน
สาธารณสขุ ทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไปเป็นของสถาบนั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๒๖ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าสมัครใจจะโอนไป
ปฏิบตัิงานเป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของสถาบนั และได้แจ้งความจ านงเป็นหนังสอืต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาผู้มอี านาจบรรจุและแต่งตัง้ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัที่พระราชบญัญตัินี้ 
ใช้บังคับ ให้โอนข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นัน้ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน   
แต่ทัง้นี้ ตามทีร่ฐัมนตรแีละสถาบนัจะไดต้กลงกนั 

ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน  
แล้วแต่กรณี ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สทิธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากบัที่เคย
ได้รบัอยู่เดมิไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสถาบนั แต่  
จะแต่งตัง้ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งต ่ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เดมิไม่ได้ 

การโอนขา้ราชการตามมาตราน้ี ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการเพราะเลกิ
หรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

การโอนลกูจา้งตามมาตรานี้ ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบต าแหน่งหรอืทางราชการเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับ าเหน็จตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรบัค านวณบ าเหน็จหรอืบ านาญ
ตามขอ้บงัคบัของสถาบนั ขา้ราชการหรอืลูกจา้งผูใ้ดทีโ่อนไปตามมาตรานี้ ประสงคจ์ะให้
นบัเวลาราชการหรอืเวลาท างานในขณะทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งก่อนทีม่กีารโอนเป็น
เวลาท างานของพนักงานหรอืลูกจ้างของสถาบนั แลว้แต่กรณี กใ็หม้สีทิธกิระท าได้โดย
แสดงความจ านงว่าไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญ 

การไม่ขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญตามวรรคหก จะต้องกระท าภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที่โอน ส าหรบักรณีของขา้ราชการให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ส าหรบักรณีของลูกจ้างให้กระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็น
หลกัฐานยื่นต่อผูว้่าจา้งเพื่อสง่ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 

 

มาตรา ๒๔   ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ ปันยารชุน 

นายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๒๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่สมควรจดัตัง้
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขขึน้เพื่อท าการศึกษา ค้นคว้า และวจิยัการพฒันากิจการ
ด้านสาธารณสุขอย่างมีระบบ เพื่อให้การด าเนินงานสาธารณสุขเป็นไปโดยถูกต้อง  
มปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๑๗  ในพระราชบญัญัติสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ให้แก้ไขค าว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ” เป็น 
“ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ่งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอ านาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว  
และเนื่องจากพระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการ
ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบญัญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการทีป่รากฏในพระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของ  
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ใหต้รงตามภารกจิทีม่กีารตดัโอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่รวมทัง้
                                                 

๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๒๘ 

ตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ 
และพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๒  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎกีาทีใ่ชบ้งัคบัอยู่
ในวันก่อนวันที่พ ระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ร ักษาการหรือเป็นผู้ร ักษาการร่วม ให้
เปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเป็นผู้
รกัษาการหรอืเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๑ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้  

บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัในส่วนที่ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นผู้ร ักษาการหรือเป็นผู้รกัษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ปลีย่นเป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ร ักษาการหรือเป็น 
ผูร้กัษาการร่วม 

บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้  
ใชบ้งัคบัในส่วนทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมเป็นผูร้กัษาการร่วม  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในบญัช ี๒ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๕  บรรดาบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อา้งถึง “กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย”ี “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบัญญัตินัน้อ้างถึง 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
                                                 

๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๒๙ 

วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏบิตัิหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิเติบโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบรูณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื่นเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ แผน และ
นโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๐ 

พระราชบญัญตั ิ

องคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ 

วทิยุกระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีที ่๖๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ
ก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่
และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบักจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๘ ก/หน้า ๑/๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๑ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“คลื่นความถี่ ” หมายความว่า คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่น

แม่เหลก็ไฟฟ้าทีม่คีวามถี่ต ่ากว่าสามลา้นเมกะเฮริตซล์งมาทีถู่กแพร่กระจายในทีว่่างโดย
ปราศจากสือ่น าทีป่ระดษิฐข์ึน้ 

“โทรคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับ เครื่องหมาย 
สญัญาณ ตวัหนังสอื ตวัเลข ภาพ เสยีง รหสั หรอืสิง่อื่นใดซึง่สามารถใหเ้ขา้ใจความหมาย
ไดโ้ดยระบบคลื่น ความถี ่ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหลก็ไฟฟ้า หรอืระบบอื่น 

“วิทยุคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย 
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจ
ความหมายไดด้ว้ยคลื่นความถี่ 

“วิทยุกระจายเสยีง” หมายความว่า วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือแพร่เสยีงเพื่อให้
บุคคลทัว่ไปรบัไดโ้ดยตรง 

“วทิยุโทรทศัน์” หมายความว่า วทิยุคมนาคมทีแ่พร่ภาพและเสยีงเพื่อใหบุ้คคล
ทัว่ไปรบัไดโ้ดยตรง 

“กิจการกระจายเสยีง” หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
กระจายเสยีง ซึง่ใหบ้รกิารการส่งข่าวสารสาธารณะหรอืรายการไปยงัเครื่องรบัทีส่ามารถ
รบัฟังการใหบ้รกิารนัน้ ๆ ได ้ไม่ว่าจะสง่โดยผ่านระบบคลื่นความถี ่ระบบสาย ระบบแสง 
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรอืหลายระบบรวมกนั หรือ
กจิการอื่นท านองเดยีวกนัที ่กสทช. ก าหนดใหเ้ป็นกจิการกระจายเสยีง 

“กจิการโทรทศัน์” หมายความว่า กจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรทศัน์ซึ่ง
ใหบ้รกิารการส่งขา่วสารสาธารณะหรอืรายการไปยงัเครื่องรบัทีส่ามารถรบัชมและฟังการ
ให้บรกิารนัน้ ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหลก็ไฟฟ้า หรอืระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรอืหลายระบบรวมกนั หรอืกจิการอื่น
ท านองเดยีวกนัที ่กสทช. ก าหนดใหเ้ป็นกจิการโทรทศัน์ 

“กิจการวทิยุคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งเป็นการรบัและส่งเครื่องหมาย 
สญัญาณ ตวัหนังสอื ตวัเลข ภาพ เสยีง รหสั หรอืสิง่อื่นใด ซึง่สามารถใหเ้ขา้ใจความหมาย
ได้โดยระบบคลื่นความถี่ เพื่อความมุ่งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่ง
โดยเฉพาะหรอืเป็นการเฉพาะกจิที่มใิช่เป็นการประกอบกจิการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคมหรอืกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๒ 

“กจิการโทรคมนาคม” หมายความว่า กจิการซึง่ใหบ้รกิารการสง่ การแพร่ หรอืการ
รบัเครื่องหมาย สญัญาณ ตวัหนังสอื ตวัเลข ภาพ เสยีง รหสั หรอืสิง่อื่นใด ซึ่งสามารถให้
เขา้ใจความหมายไดโ้ดยระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหลก็ไฟฟ้า หรอื
ระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการ
ดาวเทยีมสื่อสาร หรอืกจิการอื่นที ่กสทช. ก าหนดใหเ้ป็นกจิการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึง
กจิการทีเ่ป็นกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการวทิยุคมนาคม 

“ตารางก าหนดคลื่นความถี่” หมายความว่า การก าหนดย่านความถี่วทิยุของ
วทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอื่นเพื่อใช้งาน
ภายใตเ้งื่อนไขที ่กสทช. ก าหนด 

“แผนความถี่วทิยุ” หมายความว่า การก าหนดช่องความถี่วิทยุส าหรบักจิการ
วทิยุกระจายเสยีง กจิการวทิยุโทรทศัน์ กจิการวทิยุคมนาคม และกจิการโทรคมนาคม 
เพื่อใชง้านภายใตเ้งื่อนไขที ่กสทช. ก าหนด 

“จดัสรรคลื่นความถี่” หมายความว่า การอนุญาตใหส้ถานีวทิยุกระจายเสยีง สถานี
วิทยุโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตามตาราง
ก าหนดคลื่นความถีห่รอืแผนความถี ่วทิยุเพื่อใชง้านภายใตเ้งื่อนไขที ่กสทช. ก าหนด 

“สทิธใินการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทยีม”๒ หมายความว่า สทิธทิี่ประเทศไทยหรอื
หน่วยงานของรฐัได้รบัหรอืมอียู่ในการส่งดาวเทยีมเขา้สู่วงโคจรตามขอ้บงัคบัวทิยุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนทีม่พีื้นทีอ่าศยัในแหล่งเดยีวกนัไม่ว่าจะ
ในเมอืง หรอืในชนบท และใหห้มายความรวมถงึกลุ่มประชาชนทีม่คีวามสนใจร่วมกนัและ
อยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั หรอืสื่อสารถงึกนัได ้โดยมผีลประโยชน์ดา้นสงัคมและวฒันธรรม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มกีารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “สทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีม” เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๓ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศ น์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  แ ต่ งตั ้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕๓  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

   

สว่นที ่๑ 

องคป์ระกอบ คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

   
 

มาตรา ๖๔  ใหม้คีณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จ านวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตัง้จากผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
กจิการกระจายเสยีง ดา้นกจิการโทรทศัน์ ดา้นกจิการโทรคมนาคม ดา้นวศิวกรรม ด้าน
กฎหมาย ดา้นเศรษฐศาสตร ์และดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืสง่เสรมิสิทธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน ดา้นละหนึ่งคน  ทัง้นี้ ทีจ่ะยงัประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสทช. 

ใหเ้ลขาธกิาร กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช. 
 

มาตรา ๗๕  กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ และ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

                                                 
๓ มาตรา ๕ ก าหนดใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการ เพื่อใหม้กีารใชบ้งัคบักฎหมายโดยถูกต้อง

และมปีระสิทธภิาพ นายกรฐัมนตรจีงึมอี านาจหน้าที่ในการดูแลการสรรหาและคดัเลอืก คณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์แห่งชาต ิ(กทช.) ตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไวใ้หเ้ป็นไปโดยถูกต้อง
และชอบดว้ยกฎหมาย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๑๖/๒๕๔๔) 

๔ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๔ 

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๒) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมอืง 

(๓) เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๔) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๖) เป็นบุคคลทีต่อ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 

(๗) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดใด เว้นแต่เป็น
ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท 

(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐัหรอื
รฐัวสิาหกจิ หรอืจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจรติต่อหน้าที ่หรอืประพฤตชิัว่อย่าง
รา้ยแรง หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๙) เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกติ 

(๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตัง้ ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
หรอืกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

(๑๑) เคยถูกวุฒสิภามมีตใิหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 

(๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ผู้บริหาร ที่ปรกึษา พนักงาน  
ผู้ถือหุ้น หรอืหุ้นส่วน ในบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนหรอืนิติบุคคลอื่นใด บรรดาที่ประกอบ
ธุรกจิด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม ในระยะเวลา
หนึ่งปีก่อนไดร้บัการคดัเลอืกตามมาตรา ๑๕ 

(๑๓) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพน้จากต าแหน่งกรรมการ หรอืผู้บรหิารบรษิทัมหาชน
จ ากดั เพราะเหตุมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๕ 

มาตรา ๘  กรรมการตอ้ง 

(๑) ไม่เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 

(๒) ไม่เป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิหรอืราชการ
สว่นทอ้งถิน่และไม่เป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั 

(๓) ไม่ประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีอสิระอื่นใดที่มสี่วนไดเ้สียหรอืมผีลประโยชน์
ขดัแยง้ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งกรรมการ 

 

สว่นที ่๒ 

การไดม้าซึง่รายชื่อผูส้มควรไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการ 

โดยวธิกีารคดัเลอืกกนัเอง๖ 
   

 

มาตรา ๙๗  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๐๘  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๑๙  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๒๑๐  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๓๑๑  (ยกเลกิ) 
 

                                                 
๖ ส่วนที ่๒ การไดม้าซึ่งรายชื่อผูส้มควรไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการโดยวธิกีารคดัเลอืกกนัเอง 

มาตรา ๙ ถึง มาตรา ๑๓ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗ มาตรา ๙ ยกเลกิโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ มาตรา ๑๐ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ มาตรา ๑๑ ยกเลกิโดยพระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ มาตรา ๑๒ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑ มาตรา ๑๓ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๖ 

สว่นที ่๓ 

การไดม้าซึง่รายชื่อผูส้มควรไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการ 

โดยวธิกีารสรรหา 

   
 

มาตรา ๑๔ ๑๒  เมื่ อมี เห ตุต้องมีการเลือกและแ ต่ งตั ้งกรรมการ ให้ มี
คณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่ง ท าหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รบัเลือกเป็น
กรรมการ ประกอบดว้ย 

(๑) ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญซึง่ไดร้บัคดัเลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาล
รฐัธรรมนูญ จ านวนหนึ่งคน 

(๒) ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาหรอืผู้
พพิากษาอาวุโสซึง่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาซึง่ไดร้บัคดัเลอืกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎกีา จ านวนหนึ่งคน 

(๓) ตุลาการในศาลปกครองสงูสุดซึง่ไดร้บัคดัเลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสงูสดุ จ านวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตซิึง่ไดร้บัคดัเลอืกโดยที่
ประชุมคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิจ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิซึ่งได้รบัคดัเลอืกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ จ านวนหนึ่งคน 

(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จ านวนหนึ่งคน 

(๗) ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานและกรรมการสรรหาไม่มสีทิธสิมคัรเป็นกรรมการ 

ในกรณีทีไ่ม่มกีรรมการสรรหาในต าแหน่งใด หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได ้ถ้ากรรมการสรรหาที่เหลอือยู่นัน้ มจี านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง ใหค้ณะกรรมการสรร
หาประกอบดว้ยกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู่ 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการด าเนินการ  

สรรหาและคดัเลอืกกรรมการ 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๗ 

มาตรา ๑๔ /๑ ๑๓  ก่ อนด า เนิ นการประกาศรับสมัครตามมาตรา ๑๕  
ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดลกัษณะของความรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และ
ผลงานของแต่ละด้านที่จะยงัประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. แล้วประกาศ 
ใหท้ราบทัว่กนั 

 

มาตรา ๑๔/๒๑๔  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการต้องมี
ลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการพลเรอืน พนักงานในหน่วยงานอื่นของรฐัหรอื
รฐัวสิาหกจิ ทีด่ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองหวัหน้าส่วนราชการตัง้แต่ระดบักรมขึน้ไป หรอื
รองหวัหน้าหน่วยงานอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคลหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอื 

(๒) เป็นหรอืเคยเป็นนายทหารหรอืนายต ารวจที่มยีศตัง้แต่พนัเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก หรอืพนัต ารวจเอก อตัราเงนิเดอืนพนัเอกพเิศษ นาวาเอกพเิศษ นาวา
อากาศเอกพเิศษ หรอืพนัต ารวจเอกพเิศษขึน้ไป หรอื 

(๓) ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยข์ึน้ไป หรอื 

(๔) เป็นหรอืเคยเป็นผู้บรหิารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารอง
กรรมการผูจ้ดัการในบรษิทัมหาชนจ ากดัทีม่ทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่าหา้รอ้ยลา้นบาท หรอื 

(๕) มปีระสบการณ์การท างานด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคหรอืส่งเสรมิสทิธแิละ
เสรภีาพของประชาชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี หรอื 

(๖) มปีระสบการณ์ด้านการบรหิารกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอื
กจิการโทรคมนาคมอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี 

 

มาตรา ๑๕๑๕  ในการด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประกาศการเปิดรบัสมคัรบุคคลผู้มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๖ ให้ทราบเป็นการ
ทัว่ไปผ่านทางวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ สื่อสิง่พิมพ์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่าง
น้อยสามสบิวนัตดิต่อกนั 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔ มาตรา ๑๔/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๘ 

เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว้ ให้คณะกรรมการสรรหาพจิารณา
คัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จ านวนสองเท่าของจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมใีนแต่ละด้านภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัรายชื่อผูส้มคัรเขา้รบั
การคดัเลอืกจากส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

หลกัเกณฑ์และวธิีการคดัเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
โดยแต่ละดา้นใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสงูสดุเรยีงตามล าดบัเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 

ในกรณีที่มกีารฟ้องคดเีกี่ยวกบัการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้องคดี
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีค าพิพากษาหรอืค าสัง่เป็นอย่างอื่น  ในการนี้ 
หากศาลปกครองมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใด ๆ อนัเป็นผลใหบุ้คคลทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกขาด
คุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้าม หรอืได้รบัการคดัเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี 
เช่นว่านั ้น ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั ้นได้กระท าไว้แล้วก่อนมีค าพิพากษา 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว 

 

สว่นที ่๔ 

การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการ๑๖ 

   
 

มาตรา ๑๖๑๗  เมื่อได้รายชื่อผูส้มควรได้รบัเลอืกเป็นกรรมการจากการสรรหา
ตามสว่นที ่๓ แลว้ ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาจดัท ารายชื่อผูซ้ึง่ไดร้บัการคดัเลอืกนัน้ และเสนอ
บญัชรีายชื่อ พรอ้มประวตัแิละเอกสารหลกัฐานของบุคคลดงักล่าว ซึง่ต้องระบุใหช้ดัเจน
หรอืมหีลกัฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มคีวามเหมาะสมตามมาตรา ๖ ต่อประธาน
วุฒสิภาภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่คดัเลอืกเสรจ็ตามมาตรา ๑๕ เพื่อเสนอให้วุฒสิภา
พจิารณาและมมีตเิลอืกต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาผูส้มควรได้รบัเลอืกเป็นกรรมการ
ตามส่วนที ่๓ ใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕ ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาน า
รายชื่อผู้สมควรได้รบัเลือกเป็นกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาด าเนินการแล้วเสร็จ

                                                 
๑๖ ส่วนที ่๔ การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการ มาตรา ๑๖ ถงึ มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๓๙ 

ภายในก าหนดเวลา พรอ้มประวตัแิละเอกสารหลกัฐานของบุคคลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า
เป็นบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมตามมาตรา ๖ เสนอต่อประธานวุฒสิภาภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทีค่ดัเลอืกเสรจ็ตามมาตรา ๑๕ เพื่อเสนอใหวุ้ฒสิภาพจิารณาและมมีตเิลอืกต่อไป 

 

มาตรา ๑๗๑๘  ใหวุ้ฒสิภามมีตเิลอืกบุคคลจากบญัชรีายชื่อทีเ่ลขาธกิารวุฒสิภา
เสนอใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บับญัชรีายชื่อ เพื่อใหไ้ดก้รรมการตาม
มาตรา ๖ โดยแต่ละดา้นใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดเรยีงตามล าดบัเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
ซึง่จะตอ้งกระท าโดยวธิลีงคะแนนลบั แลว้แจง้ใหผู้ไ้ดร้บัเลือกทราบ และประธานวุฒสิภา
จดัใหผู้ไ้ดร้บัการเลอืกมาประชุมร่วมกนัเพื่อคดัเลอืกกนัเองเป็นประธานกรรมการ แลว้น า
รายชื่อผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นประธานกรรมการและไดร้บัการเลอืกเป็นกรรมการ แจง้ให้
นายกรฐัมนตรทีราบภายในยี่สบิวนันับแต่วนัที่วุฒิสภามีมติเลือก เพื่อนายกรฐัมนตรี
ด าเนินการน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ต่อไป 

เมื่อล่วงพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถา้ยงัมผีูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการไม่ครบ
ตามจ านวนที่ก าหนดในมาตรา ๖ ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหา
ด าเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตามจ านวนที่ไม่ครบ โดยต้อง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการสรรหาไดร้บัแจง้ 

ในกรณีที่วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มี
จ านวนผู้ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาน ารายชื่อผู้ที่
ได้รบัเลือกเป็นกรรมการแจ้งให้นายกรฐัมนตรีทราบ และให้นายกรฐัมนตรนี ารายชื่อ 
ผูไ้ด้รบัเลอืกดงักล่าว ขึน้กราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ และให้
กรรมการดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนดงักล่าว และให้กรรมการ กสทช. นัน้ ประชุมร่วมกนัเพื่อเลอืกกรรมการคนหนึ่ง
ท าหน้าที่ประธานกรรมการชัว่คราว จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ประธานกรรมการตามวรรคสี ่

เมื่อวุฒสิภาไดร้บับญัชรีายชื่อเพิม่เตมิจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสอง
แลว้ ใหวุ้ฒสิภาด าเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลอืกบุคคลจากบญัชีรายชื่อนัน้ใหค้รบตาม
จ านวนทีก่ าหนดในมาตรา ๖ ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บับญัชรีายชือ่ดงักล่าว และ
ให้ประธานวุฒิสภาจดัให้ผู้ที่ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการมาประชุมร่วมกบักรรมการตาม  
วรรคสามเพื่อคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน  
                                                 

๑๘ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๐ 

ยีส่บิวนันับแต่วนัที่วุฒิสภามมีติเลอืกกรรมการเพิม่เติม แล้วแจ้งบญัชรีายชื่อกรรมการ 
ที่ได้รับเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบ  
เพื่อด าเนินการน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ต่อไป  
ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นประธานกรรมการเป็นกรรมการตามวรรคสาม ใหผู้น้ัน้
พน้จากความเป็นกรรมการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ 

วนัทีวุ่ฒสิภาจะด าเนินการเลอืกตามวรรคหนึ่งใหห้มายถงึวนัในสมยัประชุมรฐัสภา 

 

มาตรา ๑๘๑๙  ในกรณีทีบุ่คคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๗ มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรอื (๓) นายกรฐัมนตรจีะน าความขึน้กราบบงัคมทลูเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ไดต่้อเมื่อผูน้ัน้ไดล้าออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา 
๘ (๑) หรอื (๒) หรอืแสดงหลกัฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลกิประกอบอาชีพหรอื
วชิาชพีตามมาตรา ๘ (๓) แลว้ ซึง่ต้องกระท าภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเลอืก แต่
ถ้าผู้นัน้มไิด้ลาออก หรอืมไิด้เลกิประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีอสิระภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าผู้นัน้ไม่เคยได้รบัเลือกให้เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการสรรหาคดัเลือก
บุคคลจากรายชื่อผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตามมาตรา ๑๖ เพื่อเสนอวุฒสิภาใหค้วามเหน็ชอบ 

 

สว่นที ่๕ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ 

   
 

มาตรา ๑๙  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งหกปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตัง้และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

ใหก้รรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป
จนกว่าจะมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม่ 

ก่อนครบก าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนั ใหส้ านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภาด าเนินการจดัใหม้กีารเสนอชื่อและแต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็
โดยเรว็๒๐ 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๐ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๑ 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มอีายุครบเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 

(๕) กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘ 

(๖)๒๑ (ยกเลกิ) 
(๗)๒๒ (ยกเลกิ) 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ให้น าความกราบบงัคมทูล

เพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพน้จากต าแหน่งตาม (๔) หรอื (๕) ใหน้ าความกราบบงัคมทลูเพื่อ
มพีระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง พระบรมราชโองการดงักล่าวให้มผีลตัง้แต่วนัที่
ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มหรอืวนัทีก่ระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี๒๓ 

เมื่อมกีรณีตามวรรคหนึ่ง ใหก้รรมการเท่าทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้และ
ใหถ้อืว่า กสทช. ประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งมจี านวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่าสีค่น๒๔ 

ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
แทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน และในกรณีทีว่าระที่
เหลอือยู่ไม่ถงึสามปีใหผู้น้ัน้มสีทิธไิดร้บัการแต่งตัง้อกีวาระหนึ่งได้ 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้ กสทช. ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการหรือ 
รองประธานกรรมการ แล้วแจ้งให้นายกรฐัมนตรทีราบ และให้นายกรฐัมนตรนี าความ  
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการหรือ  
รองประธานกรรมการ แลว้แต่กรณี 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๖) ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๗) ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๔ มาตรา ๒๐ วรรคสาม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๒ 

เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่ งให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง ให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวนันับแต่วนัที่มีเหตุดงักล่าว และให้
ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาเริม่ด าเนินการจดัใหม้กีารเลอืกกรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง
ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้๒๕ 

 

มาตรา ๒๑๒๖  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๒๒๒๗  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๒๒/๑๒๘  หา้มมใิหผู้ซ้ึง่พน้จากต าแหน่งกรรมการเป็นผูถ้ือหุ้น หุน้ส่วน 
หรอืด ารงต าแหน่งใด ในบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนหรอืนิติบุคคลอื่นใด บรรดาที่ประกอบ
ธุรกิจด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้ 
พน้จากต าแหน่งมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

 

สว่นที ่๖ 

การประชุมและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๒๓  การประชุม การลงมติ และการปฏบิตังิานของ กสทช. ให้เป็นไป
ตามระเบยีบที ่กสทช. ก าหนด 

ในการประชุม ถ้ามกีารพจิารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมสี่วนได้เสยี กรรมการผู้
นัน้ไม่มสีทิธเิขา้ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน
ปฏบิตังิานแทน กสทช. ได ้แต่ กสทช. จะปฏเิสธความรบัผดิเพราะเหตุทีไ่ดม้อบหมายให้
กรรมการไปท าแทนแลว้ไม่ได ้

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๒๐ วรรคหก เพิม่โดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๖ มาตรา ๒๑ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๗ มาตรา ๒๒ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘ มาตรา ๒๒/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๓ 

มาตรา ๒๔  การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และ กทค. ในเรื่องใด 
ที่เกี่ยวข้องหรอืมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ต้องกระท าโดยมติของที่ประชุม  
และตอ้งเปิดเผยรายงานการประชุม พรอ้มทัง้ผลการลงมตขิองทีป่ระชุมทัง้รายบุคคลและ
ทัง้คณะให้สาธารณชนทราบผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกสข์องส านักงาน กสทช. และโดย
วธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมตามที ่กสทช. ประกาศก าหนด 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในรายงานการประชุมเรื่องใดมลีกัษณะตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการก าหนดมใิห้ต้องเปิดเผยก็ได้ กสทช. อาจมีมติมิให้เปิดเผย
ขอ้มลูเฉพาะในสว่นนัน้ได ้

การเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทัง้ผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้มีการลงมติ เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิสบิหา้วนั แต่ตอ้งแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่
ตอ้งขยายเวลาไวด้ว้ย 

 

มาตรา ๒๕  ให้กรรมการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูงตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๒๖  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทีเ่ตม็เวลา  

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไดร้บัค่าตอบแทนเหมา
จ่ายเป็นรายเดอืนตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อาจได้รบัค่าใช้จ่าย 
อันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติห น้าที่ ต่างท้องที่ได้ไม่ เกินอัตราที่ก าหนดใน  
พระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๒๗  ให ้กสทช. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑)๒๙ จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางก าหนดคลื่นความถี่

แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่ บทกิจการ

                                                 
๒๙ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่

และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๔ 

โทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  

และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดงักล่าว แต่แผน
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม 

(๒) ก าหนดการจดัสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถีท่ีใ่ชใ้นกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ กจิการวทิยุคมนาคม และกจิการโทรคมนาคม 

(๓) ก าหนดลกัษณะและประเภทของกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม 

(๔)๓๐ พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ
คมนาคมในการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการอนุญาต 
เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว  ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. เป็นผูอ้นุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนทีเ่กีย่วกบัเครื่อง
วทิยุคมนาคมตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที ่กสทช. ก าหนดกไ็ด้ 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและ
ปราศจากการรบกวนซึ่งกนัและกนั ทัง้ในกิจการประเภทเดียวกนัและระหว่างกิจการ  
แต่ละประเภท 

(๖) พจิารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม เพื่ อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
ประสทิธภิาพ รวดเรว็ ถูกต้อง และเป็นธรรมและก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบั
การอนุญาต เงื่อนไข หรอืค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 

(๗) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการอนุญาต เงื่อนไข หรอืค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 

(๘) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการใช้หรอืเชื่อมต่อ และหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารในการก าหนดอตัราค่าใชห้รอืค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกจิการกระจาย
เสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ทัง้ในกจิการประเภทเดยีวกนัและระหว่าง

                                                 
๓๐ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่

และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๕ 

กจิการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บรกิาร ผู้ให้บรกิารและผู้ลงทุน หรอืระหว่าง  
ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม โดยค านึงถงึประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

(๙) ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการใน
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ใหเ้ป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้รกิาร
และผูใ้หบ้รกิารโดยค านึงถงึประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

(๑๐) ก าหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงคท์างดา้นเทคนิคในการประกอบ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ กจิการโทรคมนาคม และในกจิการวทิยุคมนาคม 

(๑๑) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าอนัเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัในกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม 

(๑๒) ก าหนดมาตรการให้มกีารกระจายบรกิารด้านโทรคมนาคมให้ทัว่ถึงและ
เท่าเทยีมกนัตามมาตรา ๕๐ 

(๑๒/๑)๓๑ เรยีกคนืคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 
หรอืน ามาใชป้ระโยชน์ให้คุม้ค่ายิง่ขึน้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนซึ่งจดัท าขึน้ตาม (๑) จาก 
ผู้ที่ได้รบัอนุญาตเพื่อน ามาจัดสรรใหม่  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที ่
กสทช. ก าหนด โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องก าหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยให้ค านึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกเรยีกคนืคลื่นความถีใ่นแต่ละกรณีดว้ย 

(๑๓) คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมใิหถู้กเอาเปรยีบจากผู้ประกอบ
กจิการและคุ้มครองสทิธใินความเป็นส่วนตวัและเสรภีาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกนั
โดยทางโทรคมนาคมและส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม 

(๑๔)๓๒ ด าเนินการในฐานะหน่วยงานอ านวยการของรฐัที่มอี านาจในการบรหิาร
กิจการสื่อสารระหว่างประเทศกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรอืกบัองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น รฐับาลและหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ 
                                                 

๓๑ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๒/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถี่
และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๖ 

กสทช. หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย รวมทัง้สนับสนุนการด าเนินการของรัฐเพื่อให้มี
ดาวเทยีมหรอืให้ได้มาซึ่งสทิธใินการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทยีมและประสานงานเกี่ยวกบัการ
บรหิารคลื่นความถีท่ ัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนซึง่จดัท า
ตาม (๑) และนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๑๔/๑)๓๓ ด าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ และด าเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดกบัประเทศชาตแิละประชาชน ในกรณีทีก่ารรกัษาสทิธดิงักล่าวก่อใหเ้กดิ
ภาระแก่รฐัเกินประโยชน์ที่จะได้รบั กสทช. อาจสละสทิธิดงักล่าวได้ตามที่ก าหนดใน
แผนการบรหิารสทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีม และใหร้ายงานคณะรฐัมนตรพีรอ้มทัง้
ประกาศเหตุผลโดยละเอยีดให้ประชาชนทราบ ในการด าเนินการให้มกีารใชส้ทิธใินการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดงักล่าว ให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และ
เงื่อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึง
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ข้อรบัอนุญาตหรอืผูร้บัอนุญาต แลว้แต่
กรณี จะต้องรบัภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการ
อนุญาตแลว้เหลอืเท่าใดใหน้ าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

(๑๔ /๒ )๓๔ พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการตาม
พระราชบญัญัตินี้ โดยใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติ และก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารเกีย่วกบัการอนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 

(๑๕) วนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาการใชค้ลื่นความถีท่ีม่กีารรบกวนซึง่กนัและกนั 

(๑๖) ตดิตามตรวจสอบและให้ค าปรกึษาแนะน าการประกอบกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม 

(๑๗) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสทิธิข้ามสื่อ หรือการครอบง า
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนดว้ยกนัเอง
หรอืโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูข้ ้อมูลข่าวสารหรอื  
ปิดกัน้การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายของประชาชน 

                                                 
๓๓ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๔/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ

ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๔ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๔/๒) เพิม่โดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๗ 

(๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ร ับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่จดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วชิาชพีและการควบคุมการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

(๑๙) ออกระเบยีบหรอืประกาศตามมาตรา ๕๘ 

(๒๐) อนุมตังิบประมาณรายจ่ายของส านักงาน กสทช. รวมทัง้เงนิที่จะจดัสรร
เขา้กองทุนตามมาตรา ๕๒ 

(๒๑) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัการจดัสรรเงนิกองทุนตามทีค่ณะ
กรรมการบรหิารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๒๒) ให้ข้อมูลและร่วมด าเนินการในการเจรจาหรือท าความตกลงระหว่าง
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม หรอืกจิการอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒๒/๑)๓๕ ใหข้อ้มูลที่เกีย่วกบัการด าเนินการของ กสทช. และผูป้ระกอบการที่
ไดร้บัอนุญาตจาก กสทช.  ทัง้นี้ ในส่วนที่เกีย่วกบัดจิทิลัตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริอ้งขอเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะหแ์ละจดัท า
นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๒๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรบัปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการด าเนินการอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลื่นความถี ่กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

(๒๔) ออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่อนัเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่อง กสทช. 
(๒๕) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่น 

การก าหนดลกัษณะการควบรวม การครองสทิธขิ้ามสื่อหรอืการครอบง าตาม 
(๑๗) ให ้กสทช. รบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนและผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

การใช้อ านาจหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการ
โทรคมนาคม และกฎหมายว่าดว้ยวทิยุคมนาคม 

                                                 
๓๕ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ

ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๘ 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่ใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทัว่ไปเมื่อได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. ตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ประชาชน ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทัง้การให้ประชาชน 
มสีว่นไดใ้ชป้ระโยชน์จากคลื่นความถี่ ทัง้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัมใิหม้กีารแสวงหา
ประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น 
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทัง้ป้องกันการกระท าที่มีผลเป็นการ
ขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูห้รอืปิดกัน้การรบัรูข้อ้มูลหรอืขา่วสารทีถู่กต้องตามความเป็น
จรงิของประชาชนและป้องกนัมใิหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนทัว่ไป รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจเกดิขึน้จากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทัง้การก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าที่ผู้ใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ๓๖ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกจิการของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั๓๗ 

 

มาตรา ๒๗/๑๓๘  ในกรณีทีม่ปัีญหาว่าการด าเนินการของ กสทช. สอดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมหรอืไม่ ใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งเสนอคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติามกฎหมายว่าดว้ย
การพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อวนิิจฉยัชีข้าด 

ในการวนิิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อพจิารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการดจิทิลัเพื่ อ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและ กสทช. จ านวนเท่า ๆ กนั เป็นกรรมการ 

ค าวนิิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติตาม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

                                                 
๓๖ มาตรา ๒๗ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๗ มาตรา ๒๗ วรรคหก เพิม่โดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘ มาตรา ๒๗/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๔๙ 

มาตรา ๒๘  ให้ กสทช. จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผู้มสี่วนไดเ้สยีและ
ประชาชนทัว่ไปเพื่อน าความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ 
ประกาศ หรอืค าสัง่ เกี่ยวกบัการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคบัเป็นการทัว่ไปและเกี่ยวข้องกบัการ
แข่งขนัในการประกอบกจิการหรอืมผีลกระทบต่อประชาชนอย่างมนีัยส าคญั โดยต้องให้
ขอ้มูลเกีย่วกบัความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็น และสรุปสาระส าคญัเกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะ
รบัฟังความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ต้องการรบัฟังความคิดเห็น  ทัง้นี้ ระยะเวลา  
ในการรบัฟังความคดิเหน็ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวนั เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ 
มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจก าหนดระยะเวลาในการรบัฟังความคดิเหน็ให้น้อย
กว่าระยะเวลาทีก่ าหนดได ้

ใหส้ านกังาน กสทช. จดัท าบนัทกึสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีป่ระกอบดว้ย
ความคิดเห็นที่ได้รบัมติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคดิเห็นดงักล่าว 
พรอ้มทัง้เหตุผลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป และเผยแพร่บนัทกึดงักล่าวในระบบ
เครอืขา่ยสารสนเทศของส านกังาน กสทช. 

 

มาตรา ๒๙  การก าหนดอตัราค่าใช้หรอืค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ค่าธรรมเนียม 
ใด ๆ หรือค่าบรกิารในการประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบญัญตันิี้และตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจาย
เสยีงและกิจการโทรทัศน์ หรอืตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ให ้กสทช. ค านึงถงึประโยชน์สาธารณะและภาระของผูบ้รโิภคความสอดคลอ้งกบัต้นทุน
การใหบ้รกิาร ความคุม้ค่า และการจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏบิตัิหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่น และ
คณะอนุกรรมการที่จ ัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. และ
พนักงานของส านักงาน กสทช. เกีย่วกบัการพจิารณาค าขอหรอืค ารอ้งเรยีนทีป่ระชาชนยื่น
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรอืสญัญาที่ กสทช. หรอืส านักงาน กสทช.  
ท ากบัเอกชน หากกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืสญัญาดงักล่าวมิได้ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการไว้โดยเฉพาะให้ กสทช. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
แลว้เสรจ็และประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ไป เรื่องใดทีม่ไิดก้ าหนดระยะเวลาไว ้จะตอ้ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาไม่เกนิสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง 

ในกรณีที ่กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการทีจ่ดัตัง้
ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี้ เลขาธกิาร กสทช. หรอืพนักงานของส านักงาน กสทช. ปฏบิตัิ
หน้าที่ล่าช้ากว่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หากก่อให้เกิดความ



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๐ 

เสียหายแก่บุคคลใด ให้ส านักงาน กสทช. รบัผิดชดใช้ความเสยีหายให้แก่บุคคลนัน้  
และใหเ้รยีกเงนิชดใชค้นืจาก กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการ 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี้ เลขาธกิาร กสทช. หรอืพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ผูเ้ป็นต้นเหตุแห่งความล่าช้านัน้ แล้วแต่กรณี หากความเสยีหายนัน้เกดิจากการกระท า
หรอืงดเวน้การกระท าดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจาก 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช.  
มหีน้าทีต่รวจสอบการด าเนินการของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม มิให้มีการด าเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บรโิภค  ทัง้นี้ โดยให้ กสทช. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้สองคณะ ประกอบด้วยผู้ที่ 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ของ กสทช. ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และใน
การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการโทรคมนาคมโดยใหม้อี านาจหน้าทีใ่นการพิจารณาและ
เสนอความเหน็เกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น  ทัง้นี้ ตามที ่กสทช. ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม ด าเนินการใด ๆ ในประการทีน่่าจะเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยอาศยั
การใช้เครือข่ายหรอืการโฆษณาอนัมีลกัษณะเป็นการค้าก าไรเกนิควร หรอืก่อให้เกิด
ความเดอืดรอ้นร าคาญ ไม่ว่าดว้ยวธิกีารใดตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด ให ้กสทช. 
มอี านาจสัง่ระงบัการด าเนินการดงักล่าวได ้

 

มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองสทิธใินความเป็นสว่นตวัและเสรภีาพ
ของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีอ านาจก าหนด
มาตรการคุ้มครองสทิธิของผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคมเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธิใน
ความเป็นสว่นตวั และเสรภีาพในการสือ่สารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีที่มีการกระท าความผิดโดยการดักรบัไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย
ข้อความข่าวสารหรือข้อมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ใหถ้อืว่า กสทช. เป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมเป็นผูก้ระท าความผดิ
ตามวรรคสอง หรอืรูว้่ามกีารกระท าความผดิตามวรรคสอง แต่เพกิเฉยหรอืไม่ด าเนินการ
ตามกฎหมายภายในเวลาอนัสมควร ให ้กสทช. มอี านาจสัง่พกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมได ้

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๑ 

มาตรา ๓๓๓๙  ให้ กสทช. มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิตัิหน้าที่
ตามที่ กสทช. มอบหมายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. 

ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะอนุกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้จะมอบหมายใหบุ้คคลอื่น
ด าเนินการแทนไม่ได ้และการสัง่การใด ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายนัน้จะต้องรายงานให ้
กสทช. ทราบ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่กสทช. ก าหนด 

อนุกรรมการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ ข. 
 

มาตรา ๓๓/๑๔๐  กสทช. อาจมอบหมายใหพ้นักงานเจา้หน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่าม
พระราชบัญญัตินี้ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ 
กสทช. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นัน้ต้องรายงานการปฏบิตัิหน้าที่ให้ กสทช. ทราบ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่กสทช. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๔๔๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ กสทช. และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานมีอ านาจสัง่หน่วยงานของรฐัหรอื
บุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพจิารณาได ้

 

หมวด ๑/๑ 

เลขหมายโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาต๔ิ๒ 

   
 

มาตรา ๓๔/๑๔๓  ในหมวดนี้ 

                                                 
๓๙ มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากับการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๓๓/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๒ หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศพัท์ฉุกเฉินแห่งชาต ิมาตรา ๓๔/๑ ถงึมาตรา ๓๔/๕ เพิม่โดย

พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๓ มาตรา ๓๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๒ 

“เลขหมายโทรศพัท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” หมายความว่า เลขหมายโทรคมนาคมที ่
กสทช. จดัไวเ้พื่อใชเ้ป็นเลขหมายโทรศพัทส์ าหรบัรบัแจง้เหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้ 

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุด่วนหรอืเหตุรา้ยที่ผูป้ระสบเหตุประสงค์แจ้ง
เพื่อขอรบัความช่วยเหลอืเป็นการด่วนเพื่อให้ตนเองหรอืผู้อื่นพ้นจากอนัตรายต่อชวีิต 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอืเหตุอื่นทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นการด่วน 

“ผูแ้จง้” หมายความว่า ผูแ้จง้เหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ
เพื่อขอรบัความช่วยเหลอืหรอืระงบัเหตุฉุกเฉิน 

“ผู้รบัแจ้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาตแิต่งตัง้ให้มหีน้าที่รบั
แจง้เหตุฉุกเฉินตามมาตรา ๓๔/๒ 

 

มาตรา ๓๔/๒๔๔  ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเพื่อประโยชน์ในการรบัแจง้เหตุฉุกเฉิน 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รบัแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการช่วยเหลอืหรอืระงบัเหตุฉุกเฉินใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพ 

วธิีการบรหิารและการประสานงานส าหรบัการด าเนินการเกี่ยวกบัเลขหมาย
โทรศพัทฉุ์กเฉินแห่งชาตใิห้เป็นไปตามระเบยีบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาตกิ าหนดโดย
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๓๔/๓๔๕  ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารใด ๆ จากผูแ้จง้มไิด ้

 

มาตรา ๓๔/๔๔๖  ผูร้บัแจง้และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการช่วยเหลอืหรอืระงบั
เหตุฉุกเฉิน สามารถเขา้ถงึหรอืเปิดเผยพกิดัต าแหน่งหรอืขอ้มลูสว่นบุคคลของผูแ้จง้หรอื
ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มคีวามผดิ  ทัง้นี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ช่วยเหลอืหรอืระงบัเหตุฉุกเฉิน หรอืเพื่อตรวจสอบผูก้ระท าความผดิตามหมวดนี้ 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๓๔/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕ มาตรา ๓๔/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖ มาตรา ๓๔/๔ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๓ 

มาตรา ๓๔/๕๔๗  ผู้ใดใชห้รอืเรยีกเลขหมายโทรศพัท์ฉุกเฉินแห่งชาตโิดยไม่มี
เหตุฉุกเฉินหรอืมพีฤตกิรรมอนัเป็นการก่อกวนการปฏบิตังิานของผูร้บัแจง้ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

หมวด ๒ 

การก ากบัดแูลการประกอบกจิการ 

   
 

สว่นที ่๑ 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์๔๘ 

   
 

มาตรา ๓๕๔๙  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๓๖๕๐  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๓๗๕๑  (ยกเลกิ) 
 

สว่นที ่๒ 

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม๕๒ 

   
 

                                                 
๔๗ มาตรา ๓๔/๕ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘ ส่วนที ่๑ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ มาตรา ๓๕ ถงึ มาตรา ๓๗ 

ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๙ มาตรา ๓๕ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๐ มาตรา ๓๖ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๑ มาตรา ๓๗ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๒ ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดย
พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๔ 

มาตรา ๓๘๕๓  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๓๙๕๔  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๔๐๕๕  (ยกเลกิ) 
 

สว่นที ่๓ 

การอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี๕่๖ 

   
 

มาตรา ๔๑๕๗  ผู้ใดประสงคจ์ะใชค้ลื่นความถี่เพื่อประกอบกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม ต้องได้รบัใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี้  
ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด โดยประกาศ
ดงักล่าวต้องระบุกจิการทีส่ามารถใชค้ลื่นความถี่ทีจ่ะมกีารอนุญาตนัน้ประกอบกจิการได้
ตามแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี ่

การอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ กสทช. อาจก าหนดใหม้กีารอนุญาตในระดบัชาต ิ
ระดบัภูมภิาค และระดบัทอ้งถิน่ โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดบัได ้

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๒ การอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีใ่หด้ าเนินการโดยวธิกีาร
ประมลูคลื่นความถีต่ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที ่กสทช. ประกาศก าหนด 

คลื่นความถี่ที่ กสทช. อนุญาตใหผู้ร้บัใบอนุญาตใชต้ามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจ
อนุญาตใหบุ้คคลอื่นร่วมใชป้ระโยชน์ในย่านความถีห่รอืช่องความถี่จากคลื่นความถี่ทีไ่ด้
อนุญาตไวแ้ล้วนัน้ได้ แต่การอนุญาตนัน้จะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของ 
ผู้ได้รบัใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้องประกาศเงื่อนไขดงักล่าวให้ทราบเป็นการทัว่ไป  

                                                 
๕๓ มาตรา ๓๘ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๔ มาตรา ๓๙ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๕ มาตรา ๔๐ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๖ ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช ้คลื่นความถี่ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กร

จดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๗ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๕ 

ในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั ้นด้วย  ทัง้นี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่าน
ความถีห่รอืช่องความถี่ ใหเ้ป็นไปตามที ่กสทช. ประกาศก าหนด 

เงนิรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหกัค่าใช้จ่ายใน  
การประมูล และเงินที่ต้องน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ตามกฎหมายว่าด้วยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแล้วเหลอืเท่าใดให้น าส่ง
เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๔๒๕๘  คลื่นความถี่ในกรณีดงัต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีโ่ดยวธิกีารอื่นนอกจากการประมลู 

(๑) คลื่นความถีท่ีม่เีพยีงพอต่อการใชง้าน 

(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศก าหนดให้น าไปใช้ในกิจการเพื่อบริการ
สาธารณะ ความมัน่คงของรฐั หรอืกจิการอื่นทีไ่ม่แสวงหาก าไร 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามที ่
กสทช. ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๔๓๕๙  ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีย่ื่นค าขออนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกจิการโทรคมนาคม ทีส่ามารถใชค้ลื่นความถี่ดงักล่าวประกอบกจิการไดต้ามที่
ก าหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาสามสบิวนั นบั
แต่วนัไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นัน้
ประกอบกจิการตามทีก่ าหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิม่เตมิได ้

เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  หรือ
กจิการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแล้ว ให้ถอืว่าไดร้บัอนุญาตให้มแีละใช้

                                                 
๕๘ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๙ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๖ 

เครื่องวทิยุคมนาคมและตัง้สถานีวทิยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวทิยุคมนาคมด้วย  
ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัเครื่องวทิยุคมนาคมทีร่ะบุไวใ้นค าขออนุญาต 

 

มาตรา ๔๔๖๐  การอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีท่ีก่่อใหเ้กดิหรอือาจเกดิการรบกวน
คลื่นความถีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตอยู่ก่อนแลว้จะกระท ามไิด ้ในกรณีทีป่รากฏว่าเกดิการรบกวน
ของคลื่นความถี่ใด ๆ อนัเป็นผลจากการละเมดิกฎหมาย กสทช. ต้องด าเนินการระงบั
การรบกวนนัน้โดยเรว็ 

 

มาตรา ๔๔/๑๖๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคมต้องประกอบกจิการด้วยตนเอง 
จะมอบการบรหิารจดัการทัง้หมดหรอืบางส่วนหรอืยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจ
ประกอบกจิการแทนมไิด ้

การใหบุ้คคลอื่นเช่าเวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลาส าหรบัการประกอบกจิการ
กระจายเสยีง หรอืกจิการโทรทศัน์ให้กระท าได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื่อนไขที ่กสทช. ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๔๔/๒๖๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการ 
ขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งต้องช าระเมื่อได้รบัใบอนุญาตตามที่ กสทช. 
ประกาศก าหนดและใหถ้ือว่าเงนิที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ เป็นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามมาตรานี้ 

บรรดาหน่วยงานทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
ตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยค านึงถึง
วตัถุประสงคข์องกจิการของหน่วยงานนัน้ 

 

                                                 
๖๐ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๑ มาตรา ๔๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตั ิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๒ มาตรา ๔๔/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตั ิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๗ 

มาตรา ๔๔/๓๖๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสทิธเิฉพาะตัวจะโอนแก่กนั
มไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. และเสยีค่าธรรมเนียมการโอน  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงื่อนไข และอตัราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่ใหเ้ป็นไป
ตามที ่กสทช. ประกาศก าหนด 

เมื่อ กสทช. อนุญาตใหม้กีารโอนใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีต่ามวรรคหนึ่งแลว้ 
ใหใ้บอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคมทีใ่ช้
คลื่นความถีน่ัน้ของผูโ้อนสิน้สดุลง และให ้กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกจิการกระจาย
เสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่ผูร้บัโอนตามลกัษณะ 
ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ หรอื
กจิการโทรคมนาคมของผูโ้อนดงักล่าว 

 

มาตรา ๔๔/๔๖๔  เมื่อ กสทช. อนุญาตใหผู้ใ้ดใชค้ลื่นความถีต่ามพระราชบญัญตัิ
นี้แลว้ ใหแ้จง้ไปยงัคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติามกฎหมายว่า
ดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมทราบ 

 

มาตรา ๔๔/๕๖๕  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีผู่ใ้ด 

(๑) ไม่ด าเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 

(๒) ไม่ประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคมที่
สามารถใชค้ลื่นความถี่นัน้ประกอบกจิการตามที่ตนไดร้บัใบอนุญาตภายในระยะเวลาที ่
กสทช. ก าหนด หรอื 

(๓) น าคลื่นความถี่ไปใชใ้นกจิการนอกวตัถุประสงค ์หรอืไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข
การประกอบกจิการทีใ่ชค้ลื่นความถี่ หรอืกระท าการอนัมลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนด
ในมาตรา ๒๗ (๑๑) 

ให้ กสทช. ด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีค าสัง่เพิกถอน
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีน่ัน้ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 

                                                 
๖๓ มาตรา ๔๔/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตั ิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๔ มาตรา ๔๔/๔ เพิม่โดยพระราชบญัญตั ิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๕ มาตรา ๔๔/๕ เพิม่โดยพระราชบญัญตั ิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๘ 

สว่นที ่๔ 

การก ากบัการประกอบกจิการ๖๖ 

   
 

มาตรา ๔๕๖๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ หรอื
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตาม
อตัราที ่กสทช. ประกาศก าหนด 

อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการรายปีตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึง
รายจ่ายในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสทิธิภาพในอตัรารวมทัง้สิ้น  
ไม่เกนิรอ้ยละสองของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้า่ยของผูร้บัใบอนุญาต และใหน้ าสง่เป็นรายได้
ของส านกังาน กสทช. 

บรรดาหน่วยงานทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
ตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยค านึงถึง
วตัถุประสงคข์องกจิการของหน่วยงานนัน้ 

 

มาตรา ๔๖๖๘  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิรายการวทิยุและรายการโทรทศัน์ที่มี
เนื้อหาสร้างสรรค์สงัคมหรอืรายการส าหรบัเดก็และเยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ที่ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ใหผู้ร้บัใบอนุญาตต้องจดัเวลา
ใหร้ายการดงักล่าวไดอ้อกอากาศในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบักลุ่มเป้าหมาย 

 

                                                 
๖๖ ชือ่ของส่วนที ่๔ การก ากบัการประกอบกจิการ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กร

จดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๗ มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๘ มาตรา ๔๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๕๙ 

มาตรา ๔๗๖๙  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๓ 

แนวทางการจดัท าแผน 

   
 

มาตรา ๔๘  ใหม้แีผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ซึง่อย่างน้อยตอ้งมรีายการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ทัง้หมดที่ประเทศไทย
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

(๒) แนวทางการด าเนินการเกีย่วกบัคลื่นความถีร่ะหว่างประเทศ 

(๓) รายละเอยีดเกีย่วกบัคลื่นความถี่ทีก่ าหนดใหใ้ชใ้นกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์กจิการโทรคมนาคม และกจิการอื่น 

(๔) แนวทางในการคนืคลื่นความถีเ่พื่อน าไปจดัสรรใหม่หรอืการปรบัปรุงการใช้
คลื่นความถี ่

แผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช้
บงัคบัได้และให้ใช้เป็นหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการด าเนิน
กจิการทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชค้ลื่นความถี่ 

ให้ กสทช. ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบรหิารคลื่น
ความถี่ และต้องปรบัปรุงแผนแม่บทดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการบรหิารคลื่นความถี่ให้
มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ในการจดัท าแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ ให ้กสทช. รบัฟังความคดิเหน็
ของประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย  ทัง้นี้ ระยะเวลาในการรบัฟัง  
ความคดิเหน็ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั และการจดัท าแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่
ใหค้ านึงถงึการใชง้านดา้นความมัน่คงของรฐัตามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๔๙๗๐  ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มี 
แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และแผนแม่บทกจิการโทรคมนาคม 

                                                 
๖๙ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบญัญตั ิองค ์กรจดัสรรคลื่นความถี ่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๐ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดงักล่าวต้องสอดคล้องกบั
แผนแม่บท การบริหารคลื่นความถี่และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการ
ส่งเสรมิแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกจิการ แนวทางการอนุญาต  
ให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกจิการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและมลภาวะสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชค้ลื่นความถี่ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
ตอ้งจดัใหม้กีารใชค้ลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรอืส าหรบัภาคประชาชนรวมกนั
ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิห้าของความสามารถในการส่งสญัญาณที่จะอนุญาต 
ในแต่ละครัง้ 

เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่ไม่มี
การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จ ัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาค
ประชาชนตามวรรคสองหรือคลื่นความถี่เพื่อกิจการตามประเภทอื่นที่ก าหนดไว้จน  

พน้ก าหนดสามปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีารประกาศใหข้ออนุญาต หาก กสทช.เหน็ว่าการน า
คลื่นความถี่ดงักล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสทิธิภาพ  
สูงกว่า ให้ กสทช. มีอ านาจน าคลื่นความถี่นัน้ไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได ้  
แต่จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อสทิธใินการใชค้ลื่นความถีท่ีจ่ดัใหเ้พื่อประโยชน์สาธารณะหรอื
ส าหรบัภาคประชาชน ในกรณีทีก่ารด าเนินการดงักล่าวท าใหส้ดัส่วนตามวรรคสองลดลง 
ให้ กสทช. จดัให้มีคลื่นความถี่ตามสดัส่วนดังกล่าวโดยเร็ว  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ที ่
กสทช. ประกาศก าหนด 

ในการจดัท าแผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. รบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ประกอบกจิการ และหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พจิารณาดว้ย  ทัง้นี้ ระยะเวลาในการรบัฟังความคดิเหน็ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 

ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้ประกอบกจิการ หรอืหน่วยงานของรฐัตามที่ปรากฏในการรบัฟังความคดิเห็นตามวรรคสี ่
กสทช. ตอ้งชีแ้จงและแสดงเหตุผลใหป้ระชาชน ผูป้ระกอบกจิการ หรอืหน่วยงานของรฐัทราบ 

ประชาชน ผูป้ระกอบกจิการ หรอืหน่วยงานของรฐัตามวรรคหา้ ผูใ้ดเหน็ว่าแผน
แม่บทที่ กสทช. ก าหนดขดัต่อบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้มี

                                                                                                                  
๗๐ มาตรา ๔๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๑ 

สทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง โดยใหถ้อืว่าแผนแมบ่ทดงักล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าดว้ย
การจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณา
พพิากษาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัยื่นฟ้องคด  ี

แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ผูกพนั 
กสทช. และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๕๐  เพื่อประโยชน์ในการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ
และบรกิารเพื่อสงัคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคม ให้ กสทช. 
ก าหนดแผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม โดย
ในแผนอย่างน้อยจะต้องก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินการ 
พรอ้มทัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการด าเนินการดงักล่าว 

การจัดท าแผนตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. หารือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่
เกีย่วขอ้งโดยตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงไวต่้อรฐัสภา 

ให ้กสทช. ประกาศก าหนดจ านวนค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อน าไปใช้ด าเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง  ทัง้นี้ โดยค านึงถงึรายไดท้ีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตไดร้บัจากการ
ใหบ้รกิารโทรคมนาคม๗๑ 

ให้ กสทช. ประกาศก าหนดจ านวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓ (๔) ที่จะ
น ามาสนบัสนุนผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเพื่อใหส้ามารถด าเนินการจดัใหม้บีรกิารดงักล่าวได ้

ในการด าเนินการตามแผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและ
บริการเพื่ อสังคมตามวรรคหนึ่ ง ให้  กสทช. มีอ านาจมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติด าเนินการทัง้หมดหรอืบางส่วน

                                                 
๗๑ มาตรา ๕๐ วรรคสาม มไิดก้ าหนดใหค้่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูร้บัใบอนุญาตประกอบ

กจิการโทรคมนาคมต้องเป็นไปตามประมาณการค่าใชจ้่ายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจดัใหม้บีรกิาร
โทรคมนาคมตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เพยีงแต่ก าหนดให้ กสทช. มอี านาจประกาศก าหนดจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ร ับใบอนุญาตฯ โดยค านึงถึงรายได้ที่ได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเท่านัน้  ดงันัน้ การก าหนดจ านวนค่าใช้จ่าย จงึเป็นขัน้ตอนที่สามารด าเนินการได้โดย 
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๗๑) 
ไม่ต้องก าหนดไว้ในแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ก่อน 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๖/๒๕๕๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๒ 

แทนได้ ในกรณีเช่นนัน้ให้ กสทช. โอนเงินที่เรยีกเกบ็ไดต้ามวรรคสามและที่ก าหนดไว้
ตามวรรคสีใ่หแ้ก่กองทุนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อด าเนินการต่อไป๗๒ 

 

มาตรา ๕๐/๑๗๓  ในการด าเนินการใหไ้ดม้าและรกัษาไวซ้ึง่สทิธใินการเขา้ใชว้ง
โคจรดาวเทยีมและการสละสทิธดิงักล่าว ให ้กสทช. จดัท าแผนการบรหิารสทิธใินการเขา้
ใชว้งโคจรดาวเทยีมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการซึง่ต้องสอดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมรวมทัง้นโยบายรฐับาล 
ทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีม โดยในการจดัท าแผนดงักล่าว กสทช. ตอ้ง
หารอืร่วมกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

แผนการบรหิารสทิธใินการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมทัง้หมดที่ประเทศ
ไทยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

(๒) แนวทางการด าเนินการเกีย่วกบัการใหไ้ดม้าและรกัษาไวซ้ึง่สทิธใินการเขา้
ใชว้งโคจรดาวเทยีม เพื่อใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชน 

(๓) แนวทางในการสละสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม กรณีที่การรกัษา
สทิธดิงักล่าวก่อใหเ้กดิภาระแก่รฐัเกนิประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 

(๔) แนวทางในการอนุญาตใหม้กีารใชส้ทิธใินการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทยีม 

แผนตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหผู้กพนั กสทช. และ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๕๑  เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ตามสดัส่วนที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
สง่เสรมิชุมชนทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็นผูม้คีุณสมบตัใินการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการ
กระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ประเภทบรกิารชุมชน การหารายได ้และการสนบัสนุน
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ  ทัง้นี้  โดยให้รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย 

                                                 
๗๒ มาตรา ๕๐ วรรคห้า เพิม่โดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๓ มาตรา ๕๐/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๓ 

รายได้ของผู้ประกอบกจิการบรกิารชุมชนต้องเป็นรายได้จากการบรจิาค การ
อุดหนุนสถานีหรอืรายไดท้างอื่นซึง่มใิช่การโฆษณาหรอืการประกอบกจิการกระจายเสยีง
หรอืกจิการโทรทศัน์ 

การสนับสนุนผู้ประกอบกจิการบรกิารชุมชนที่มคีุณภาพต้องเป็นการอุดหนุน
การด าเนินการของสถานีมใิช่เป็นการสนบัสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมสีดัสว่นไม่เกนิ
กึ่งหนึ่งของรายได้ทัง้หมดของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน รวมทัง้ต้องจัดให้มี 
การประเมินผลคุณภาพการให้บริการและประสทิธิภาพในการใช้จ่ายเงินที่ได้รบัการ
อุดหนุนเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาจดัสรรเงนิอุดหนุนในแต่ละคราว 

 

หมวด ๔ 

กองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

   
 

มาตรา ๕๒  ใหจ้ดัตัง้กองทุนขึน้ในส านักงาน กสทช. เรยีกว่า “กองทุนวจิยัและ
พัฒนากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ” โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการให้ประชาชนได้รบับริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อย่างทัว่ถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุน 
ผูป้ระกอบกจิการบรกิารชุมชนตามมาตรา ๕๑ 

(๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรสือ่สาร การวิจยัและพฒันาดา้น
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ความสามารถ  
ในการรู้เท่าทนัสื่อเทคโนโลยดี้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี 
สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ หรอืผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

(๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ กจิการโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการด าเนินการของ
องคก์รซึง่ท าหน้าทีจ่ดัท ามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

(๔) สนับสนุน ส่งเสรมิ และคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม 

(๕) สนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพฒันาสื่อปลอดภัย
และสรา้งสรรคโ์ดยจดัสรรเงนิใหแ้ก่กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๔ 

(๖)๗๔ สนับสนุนการใชค้ลื่นความถี่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด รวมทัง้สนับสนุน
การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป เพื่อน ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุน 
การทดแทน ชดใช้ หรอืจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรยีกคนืคลื่นความถี่  ทัง้นี้ เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุในการใชค้ลื่นความถี ่

 

มาตรา ๕๓  กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบดว้ย 

(๑) ทุนประเดมิทีร่ฐับาลจดัสรรให ้

(๒)๗๕ (ยกเลกิ) 
(๓) เงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 

(๔) เงนิที่ส่งเขา้กองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์และกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม 

(๕) เงนิค่าปรบัทางปกครองที่ปรบัตามพระราชบญัญัตินี้ และตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกจิการโทรคมนาคม 

(๖) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูม้อบใหเ้พื่อสมทบกองทุน 

(๗) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๙๑ 

(๘) ดอกผลและรายไดข้องกองทุน รวมทัง้ผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์จากการวจิยัและพฒันาด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม 

(๘/๑)๗๖ เงนิรายได้ที่ได้จากการจดัสรรคลื่นความถี่ที่ได้รบัคนืตามมาตรา ๒๗ 
(๑๒/๑) ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการจดัสรรคลื่นความถีด่งักล่าวแลว้ 

(๙) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีต่กเป็นของกองทุน 

                                                 
๗๔ มาตรา ๕๒ (๖) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๕ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๒) ยกเลกิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๘๐/

๒๕๕๗ เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ลงวนัที ่๙ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 

๗๖ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๘/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั
การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๕ 

เงนิกองทุนใหใ้ชต้ามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามมาตรา ๕๒ และตามแผนการ
จดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคมตามมาตรา ๕๐ เวน้แต่
วตัถุประสงคข์องกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๖) ใหใ้ชเ้งนิจากกองทุนตาม (๘/๑) เท่านัน้๗๗ 

เงนิกองทุนตาม (๘/๑) ถ้ากระทรวงการคลงัเหน็ว่ามเีกนิความจ าเป็นหรอืหมด
ความจ าเป็นตอ้งใช ้จะขอใหน้ าสว่นทีเ่กนิจ าเป็นสง่เขา้เป็นรายไดแ้ผ่นดนิกไ็ด้๗๘ 

 

มาตรา ๕๔๗๙  ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวงกลาโหม เลขาธกิารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดี
กรมบญัชกีลาง และผูอ้ านวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๓) ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนสองคน ซึง่กรรมการตาม (๑) และ (๒) เป็นผูค้ดัเลอืก 

ให้เลขาธกิาร กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธกิาร กสทช. 
แต่งตัง้พนกังานของส านกังาน กสทช. เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข. (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สามปี และอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระมไิด้ 

ให้น ามาตรา ๒๓ มาใช้บงัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการบรหิารกองทุน
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๕  คณะกรรมการบรหิารกองทุนมอี านาจหน้าที่ในการบรหิารกองทุน
และเสนอความเหน็เกีย่วกบัการจดัสรรเงนิกองทุนเพื่อใชจ้่ายตามวตัถุประสงคต์ามมาตรา 
๕๒ ต่อ กสทช. เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ในกรณีที ่กสทช. มคีวามเหน็แตกต่างจาก
คณะกรรมการบรหิารกองทุน กสทช. ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบการพจิารณาไวด้ว้ย 

                                                 
๗๗ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๘ มาตรา ๕๓ วรรคสาม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๙ มาตรา ๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๘๐/๒๕๕๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ลงวนัที ่๙ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๖ 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร
เงนิกองทุน และการด าเนินการตามวรรคหนึ่งใหป้ระชาชนทราบผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
ของส านักงาน กสทช. โดยต้องแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีข่อและผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิจาก
กองทุนและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการจดัสรรทัง้หมดดว้ย 

การเกบ็รกัษา การใชจ้่าย การจดัท าบญัชแีละระบบบญัช ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทุนก าหนด 

 

หมวด ๕ 

ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๕๖  ใหม้สี านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล  
มฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐัที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดินและไม่เป็นรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของประธานกรรมการ 

กิจการของส านักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคมและ
กฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๕๗  ใหส้ านกังาน กสทช. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบในการรบัและจ่ายเงนิรายไดข้องส านกังาน กสทช. 
(๒)๘๐ จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสทช. เพื่อเสนอ 

กสทช. อนุมตั ิโดยรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสทช. ใหห้มายความรวมถงึรายจ่าย
ใด ๆ อนัเกีย่วกบัการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่อง กสทช. คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน และส านักงาน กสทช. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีดงักล่าว
ตอ้งจดัท าโดยค านึงถงึความคุม้ค่า การประหยดั และประสทิธภิาพ รายการหรอืโครงการ
ใดที่ตัง้งบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรอืก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนัน้  

                                                 
๘๐ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ

ก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๗ 

ให้รายการหรอืโครงการนัน้เป็นอนัพบัไป และให้ส านักงาน กสทช. น าส่งงบประมาณ
ส าหรบัรายการหรอืโครงการดงักล่าวเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

(๓) ตรวจสอบและตดิตามการใชค้ลื่นความถี่ 
(๔) รบัและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหาหรอืเสนอความเหน็ต่อ กสทช. เพื่อพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด 

(๕) ศกึษารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัคลื่นความถี่ การใชค้ลื่นความถี ่
การประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

(๖) รบัผดิชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบรหิารกองทุน 

(๗) ปฏบิตักิารอื่นตามที ่กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย 

ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม (๒) ก่อนที่ส านักงาน กสทช.  
จะเสนอ กสทช. อนุมตัิ ให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติเพื่อพจิารณาให้ความเหน็ และให้
ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีดงักล่าว เวน้แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนของคณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ให้ส านักงาน กสทช. เสนอไปยงัคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อด าเนินการแก้ไขหรอืปรบัปรุง ในกรณีที่ ส านักงาน 
กสทช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี  
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ  
ใหส้ านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดงักล่าวพรอ้มความเหน็ของ
คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตต่ิอ กสทช. เพื่อพจิารณาต่อไป๘๑ 

เมื่อ กสทช. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสทช. ตาม  
วรรคสองแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนัน้ พรอ้มทัง้
รายการหรอืโครงการที่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณ ให้ประชาชนทราบทางระบบเครอืข่าย
สารสนเทศ หรอืวธิกีารอื่นทีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก๘๒ 

                                                 
๘๑ มาตรา ๕๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘๒ มาตรา ๕๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๘ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณ
รายจ่ายส าหรบัค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลกัเกณฑ์ตามมาตรา ๗๑ วรรคเจด็ 
ต่อส านักงาน กสทช. เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ไวใ้นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสทช.  
ในการนี้ ส านักงาน กสทช. อาจท าความเหน็เกีย่วกบัการจดัสรรงบประมาณดงักล่าวไว้
ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกไ็ด๘้๓ 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติก่อนวนัเริ่ม
ปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเกา้สบิวนั และใหค้ณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตพิจิารณาใหค้วามเหน็ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัเริม่ปีงบประมาณไมน้่อยกว่าสามสบิวนั 
และเมื่อไดร้บัความเหน็หรอืเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ใหส้ านกังาน กสทช. เสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ กสทช. เพื่อด าเนินการต่อไป๘๔ 

 

มาตรา ๕๘  ให้ กสทช. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บรหิารงานทัว่ไปการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงนิและทรพัย์สนิ และการ
ด าเนินการอื่นของส านกังาน กสทช. โดยใหร้วมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) การแบ่งส่วนงานภายในของส านักงาน กสทช. และขอบเขตหน้าที่ของ 
สว่นงานดงักล่าว 

(๒) การก าหนดต าแหน่ง อตัราเงนิเดือน และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธกิาร 
กสทช. พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กสทช. ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ของกรรมการอื่นและอนุกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๓) การคดัเลือกหรือการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการ
บรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง หรอืการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน หลกัเกณฑ์การต่อสญัญา
จา้ง และการจ่ายเงนิชดเชยกรณีเลกิจา้งเนื่องจากไม่ผ่านการประเมนิ 

(๔) การบรหิารงานบุคคล รวมตลอดทัง้การด าเนินการทางวนิัย การอุทธรณ์ 
และรอ้งทุกข ์

                                                 
๘๓ มาตรา ๕๗ วรรคสี ่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๔ มาตรา ๕๗ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๖๙ 

(๕) การรกัษาการแทนและการปฏบิตักิารแทน 

(๖) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของ
ส านกังาน กสทช. 

(๗)๘๕ การจา้งและการแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืเป็นผูช้ านาญการ
เฉพาะดา้นอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสทช. รวมทัง้จ านวนและอตัรา
ค่าตอบแทนของต าแหน่งดงักล่าว  ทัง้นี้ โดยใหค้ านึงถงึการปฏบิตังิานและระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานของต าแหน่งนัน้ดว้ย 

(๘) การบรหิารและจดัการงบประมาณ ทรพัยส์นิ และการพสัดุของส านกังาน กสทช. 
(๙) การจดัสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหอ์ื่น 

ระเบยีบหรอืประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูล้งนาม และเมื่อ
ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๕๙  ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ 
กสทช. และส านักงาน กสทช. ให้ประชาชนทราบทางระบบเครอืข่ายสารสนเทศ หรือ
วธิกีารอื่นทีเ่หน็สมควรโดยอย่างน้อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกจิการของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตทุกราย พรอ้มทัง้เงื่อนไข 
ทีก่ าหนด 

(๒) รายไดข้องส านกังาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ เป็นรายเดอืนโดยสรุป 

(๓) รายจ่ายส าหรบัการด าเนินงานของ กสทช. และส านักงาน กสทช. เป็นราย
เดอืนโดยสรุป 

(๔)๘๖ รายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนกรรมการ จ านวนคณะอนุกรรมการ
และอตัราค่าตอบแทนของอนุกรรมการเป็นรายบุคคล และอตัราค่าตอบแทนที่ปรกึษา 
ที ่กสทช. แต่งตัง้เป็นรายบุคคล 

(๕) ผลการศกึษาวจิยัและผลงานอื่น ๆ ทีว่่าจา้งใหห้น่วยงานภายนอกด าเนินการ 

(๖) รายการเรื่องรอ้งเรยีน ความคบืหน้าและผลการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนของ
ผูบ้รโิภคและผูร้บัใบอนุญาตและจ านวนเรื่องทีย่งัคา้งพจิารณา 

                                                 
๘๕ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๗) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ

ก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘๖ มาตรา ๕๙ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๐ 

(๗) รายละเอียดของผลการจดัซื้อจัดจ้างของส านักงาน กสทช. และสญัญา 
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๖๐  ให้ส านักงาน กสทช. มเีลขาธกิาร กสทช. คนหนึ่งรบัผดิชอบการ
ปฏิบตัิงานของส านักงาน กสทช. ขึน้ตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บงัคบับญัชา
พนกังานและลกูจา้งของส านกังาน กสทช. 

ในกจิการของส านกังาน กสทช. ทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธกิาร กสทช. 
เป็นผูแ้ทนของส านักงาน กสทช. เพื่อการนี้เลขาธกิาร กสทช. จะมอบอ านาจใหบุ้คคลใด
ปฏบิตัิงานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้  ทัง้นี้ ตามระเบยีบที่ กสทช. ก าหนด โดยประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา ระเบยีบดงักล่าวจะก าหนดในลกัษณะบงัคบัใหเ้ลขาธกิาร กสทช. ตอ้ง
มอบอ านาจใหบุ้คคลใดมไิด ้

 

มาตรา ๖๑  ใหป้ระธานกรรมการ โดยความเหน็ชอบของ กสทช. เป็นผูแ้ต่งตัง้
และถอดถอนเลขาธกิาร กสทช. 

เลขาธกิาร กสทช. ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่าสามสบิห้าปีบรบิูรณ์ในวนัแต่งตัง้และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ รวมทัง้คุณสมบัติอื่นตามที ่
กสทช. ก าหนด 

 

มาตรา ๖๒  เลขาธกิาร กสทช. มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละหา้ปีนับแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๖๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธกิาร 
กสทช. พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก 

(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง 

(๗) กสทช. มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดใหอ้อกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หย่อน
ความสามารถ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๑ 

มาตรา ๖๔  ให้เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของส านักงาน กสทช.  

เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ 

พนักงานของส านักงาน กสทช. ต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตาม
ระเบียบที่ กสทช. ก าหนด และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จ ัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนหรอืนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่
ประกอบธุรกจิดา้นกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์หรอืกจิการโทรคมนาคม 

ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตันิี้ ให้ เลขาธกิาร กสทช. และพนักงาน
เจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๖๕  รายไดข้องส านกังาน กสทช. มดีงัต่อไปนี้ 
(๑)๘๗ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ตามมาตรา ๔๔/๒ วรรคหนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีต่ามมาตรา ๔๔/๓ 

(๒) รายไดห้รอืผลประโยชน์อนัไดม้าจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
กสทช. และส านกังาน กสทช. 

(๓) รายไดจ้ากทรพัยส์นิของส านกังาน กสทช. 
(๔) เงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหแ้ก่ส านกังาน กสทช. ตามระเบยีบที ่กสทช. 

ก าหนดเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของส านกังาน กสทช. 
(๕) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรให ้

รายได้ของส านักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้หกัรายจ่ายส าหรบัการ
ด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพของส านักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จ าเป็น เงนิที่
จดัสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาตาม
กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิและกองทุนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมตาม

                                                 
๘๗ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และ

ก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๒ 

กฎหมายว่าด้วยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแล้ว เหลอืเท่าใดให้น าส่งเป็น
รายไดแ้ผ่นดนิ๘๘ 

ในกรณีรายได้ของส านักงาน กสทช. มีจ านวนไม่พอส าหรบัค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพของส านักงาน กสทช. รวมทัง้ค่าภาระต่าง ๆ ที่จ าเป็น
และไม่สามารถหาเงนิจากแหล่งอื่นไดร้ฐัพงึจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิใหแ้ก่ส านกังาน 
กสทช. เท่าจ านวนทีจ่ าเป็น 

 

มาตรา ๖๖  เพื่อประโยชน์ในการจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิใหแ้ก่ส านกังาน 
กสทช. ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ส านักงาน กสทช. เสนองบประมาณรายจ่ายของ
ปีงบประมาณที่ขอความสนับสนุนต่อคณะรฐัมนตรี เพื่อจดัสรรเงนิอุดหนุนทัว่ไปของ
ส านักงาน กสทช. ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี  ในการน้ี คณะรฐัมนตรอีาจท า
ความเหน็เกี่ยวกบัการจดัสรรงบประมาณของส านักงาน กสทช. ไวใ้นรายงานการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้ และในการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรอืร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒสิภาอาจขอใหเ้ลขาธกิาร กสทช. เขา้ชีแ้จงเพื่อประกอบการพจิารณาได ้

 

มาตรา ๖๗  บรรดาอสงัหารมิทรพัย์ทีส่ านักงาน กสทช. ไดม้าโดยการซื้อหรอื
แลกเปลีย่นจากรายไดข้องส านกังาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรอื (๓) หรอืทีม่ผีู้
บรจิาคใหต้าม (๔) ใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องส านกังาน กสทช. 

อสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นที่ราชพสัดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพสัดุที่อยู่ในความ
ครอบครองของส านักงาน กสทช. ให้ส านักงาน กสทช. มีอ านาจในการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรกัษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์ได ้ตามระเบยีบที ่กสทช. ก าหนด 

ทรพัยส์นิของส านกังาน กสทช. ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี

 

มาตรา ๖๘  การบัญชีของส านักงาน กสทช. ให้จัดท าตามหลักสากลตาม
มาตรฐานของสภาผู้สอบบญัชี และต้องจดัให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการเงิน  
การบญัช ีและการพสัดุของส านกังาน กสทช. ตามระเบยีบที ่กสทช. ก าหนด 

                                                 
๘๘ มาตรา ๖๕ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๓ 

ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน ซึ่ง กสทช. แต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 
มคีวามรูค้วามสามารถในการตรวจสอบภายในและมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และให้ส านักงาน กสทช. จดัให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในมจี านวนตามสมควรขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าทีช่่วย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมอีสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ และให้ กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของส านักงาน กสทช. อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในและเจา้หน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในตามทีร่้องขอ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบต่อ กสทช. ทุก 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่กสทช. ก าหนด 

 

มาตรา ๖๙  ให้ส านักงาน กสทช. จดัท างบดุล งบการเงนิ และบญัชที าการส่ง
ผูส้อบบญัชภีายในหกสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

ในทุกรอบปี ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชแีละประเมนิผล
การใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของส านักงาน กสทช. โดยให้วเิคราะห์ประสทิธผิลของการ  
ใช้จ่ายเงนิพร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดด้วยแล้วท าบันทึกรายงานผลเสนอต่อ กสทช. 
คณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา 

ใหส้ านักงาน กสทช. เป็นหน่วยรบัตรวจตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ในเวลาใด ๆ ที่ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงนิและ
ทรพัยส์นิของส านักงาน กสทช. ไม่เกดิประสทิธผิล หรอืเป็นการฟุ่มเฟือยเกนิสมควรหรอื
การด าเนินการใดไม่ถูกต้องตรงตามแผน หรอืจะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อประโยชน์
ส่วนรวม ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิแจง้ให ้กสทช. ทราบ พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ 
และให้ กสทช. ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข หรือระงบัการด าเนินการตามควรแก่กรณี
ภายในระยะเวลาทีส่ านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด๘๙ 

 

                                                 
๘๙ มาตรา ๖๙ วรรคสี ่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๔ 

หมวด ๖ 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินการและการบรหิารงาน 

   
 

มาตรา ๗๐  ใหม้คีณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอกีจ านวนสีค่น ซึ่งมคีุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูท้ีม่ผีลงานหรอืมคีวามรู ้และมคีวามเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ดา้น
กจิการกระจายเสยีง จ านวนหนึ่งคน และดา้นกจิการโทรทศัน์ จ านวนหนึ่งคน 

(๒) เป็นผูท้ีม่ผีลงานหรอืมคีวามรู ้และมคีวามเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ดา้น
กจิการโทรคมนาคม จ านวนหนึ่งคน 

(๓) เป็นผูท้ีม่ผีลงานและประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค จ านวนหนึ่งคน 

(๔) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสรมิสทิธิและเสรภีาพของ
ประชาชน จ านวนหนึ่งคน 

ให้ประธานวุฒิสภาจดัให้มกีารด าเนินการคดัเลอืกบุคคลผู้สมควรได้รบัการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการจ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพื่อน าเสนอใหวุ้ฒสิภา
พจิารณาคดัเลอืกต่อไป  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระธานวุฒสิภาก าหนด 

ให้ผู้ได้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการประชุมร่วมกนัเพื่อคดัเลอืกผู้สมควรเป็น
ประธานกรรมการ 

 

มาตรา ๗๑๙๐  กรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานมวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และจะแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งสองวาระตดิต่อกนัมไิด้ 

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. อนุกรรมการ เลขาธกิาร 
กสทช. พนกังานหรอืลูกจา้งของส านกังาน กสทช. และใหน้ าความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ก่อนครบก าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ส านักงาน
เลขาธกิารวุฒิสภาด าเนินการจดัให้มีการคดัเลอืกกรรมการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กรรมการติดตามและประเมินผลการ

                                                 
๙๐ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๕ 

ปฏบิตังิานซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมี
การคดัเลอืกกรรมการขึน้ใหม่ 

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิงานพ้นจากต าแหน่งดว้ย
เหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลอือยู่ปฏบิตัิหน้าที่
ต่อไปได้ และให้ถอืว่าคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานประกอบด้วย
กรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่ เวน้แต่มกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึสามคน 

เมื่อมีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ส านักงาน กสทช.  
มหีนงัสอืแจง้ใหส้ านกังานเลขาธกิารวุฒสิภาทราบภายในระยะเวลาสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่ี
เหตุดงักล่าว โดยใหส้ านกังานเลขาธกิารวุฒสิภาเริม่ด าเนินการจดัใหม้กีารเลอืกกรรมการ
แทนต าแหน่งทีว่่างภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจ้ง และให้ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก
ใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

วธิกีารประชุมและการลงมตใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานก าหนด 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตกิ าหนด 

 

มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิงาน มอี านาจ
หน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินการและการบรหิารงานของ กสทช. 
กสท. กทค. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบ
ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีและให ้กสทช. น ารายงานดงักล่าวเสนอต่อรฐัสภา
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผย
รายงานดงักล่าวใหป้ระชาชนทราบทางระบบเครอืข่ายสารสนเทศของส านักงาน กสทช. 
หรอืวธิกีารอื่นทีเ่หน็สมควร 

การประเมนิตามวรรคหนึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานขอ้เทจ็จรงิและขอ้มูลต่าง ๆ และ
ตอ้งมกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีประกอบดว้ย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหห้น่วยงานหรอืองคก์รทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นผู้
รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และประเมนิผลเพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงาน 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๖ 

มาตรา ๗๓  รายงานตามมาตรา ๗๒ อย่างน้อยจะตอ้งมเีน้ือหา ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. กสท. กทค. ส านักงาน กสทช. และ

เลขาธกิาร กสทช. 
(๒) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสงัเกตจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ 

กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพและความสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรฐับาล พรอ้มทัง้ความเหน็และขอ้เสนอแนะ 

(๓) ความเหน็เกีย่วกบัรายงานประจ าปีที ่กสทช. ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรา ๗๖ 

(๔) เรื่องอื่น ๆ ทีเ่หน็สมควรรายงานให ้กสทช. รฐัสภา หรอืประชาชน ทราบ 

ให้ กสทช. กสท. กทค. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ให้ความ
ร่วมมอืและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามทีร่อ้งขอ 

 

หมวด ๗ 

ความสมัพนัธก์บัรฐับาลและรฐัสภา 

   
 

มาตรา ๗๔๙๑  ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กสทช. ต้องด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบันโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงไวต่้อรฐัสภา และต้องสอดคล้องกบันโยบาย
และแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

มาตรา ๗๕  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารเจรจาหรอืท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบั
การบรหิารคลื่นความถี่ กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ กจิการโทรคมนาคม หรอื
การอื่นที่เกี่ยวข้อง กสทช. และส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและร่วม
ด าเนินการตามทีร่ฐับาลแจง้ใหท้ราบ 

 

มาตรา ๗๖  ให้ กสทช. จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีในด้านการ
บริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
เกีย่วกบัการบรหิารคลื่นความถี ่การจดัสรรคลื่นความถี ่การประกอบกจิการกระจายเสยีง 

                                                 
๙๑ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๗ 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี และแผนการด าเนินงานในระยะ
ต่อไปเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีและ
เปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหา 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานของ กสทช. ในปีที่ล่วงมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือ
โครงการทีก่ าหนดไว ้

(๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณส าหรบัปีถดัไป 

(๓) งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัช ีรายงานการตรวจสอบภายใน 

(๔) ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อประชาชน 

(๕) คุณภาพและอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อ
ประชาชน 

(๖) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค 

(๗) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกองทุนตามมาตรา ๕๒ 

(๘) รายงานเกีย่วกบัสภาพการแขง่ขนัของตลาดในการประกอบกจิการกระจาย
เสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั
การกระท าอนัมลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการทัง้ทางตรงและทางออ้มทีม่ผีลกระทบกบั
ประโยชน์ของรฐัและประชาชน 

นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให้ กสทช. หรือ
เลขาธกิาร กสทช. แลว้แต่กรณี ชีแ้จงการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนงัสอืหรอื
ขอใหม้าชีแ้จงดว้ยวาจากไ็ด ้

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๗๖/๑๙๒  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งลา้นบาท 

 

                                                 
๙๒ มาตรา ๗๖/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๘ 

มาตรา ๗๗  ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมผู้ใดได้รบัค าสัง่ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบตัิตาม ให้ กสทช.  
มีอ านาจปรบัทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรบัอีกวนัละไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่ 

 

มาตรา ๗๘๙๓  ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 
หรอืกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รบัอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผู้นัน้ต้องรบั
โทษตามที่บญัญัติไว้ส าหรบัความผดิตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่ง
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗๙  พนกังานเจา้หน้าที ่กสทช. หรอืผูซ้ึง่ใชอ้ านาจของ กสทช. ทีรู่ห้รอื
ได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัตินี้ หากมไิด้ด าเนินการบงัคบัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี้ และ  
การกระท าหรอืงดเว้นการกระท านัน้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พนักงานเจ้าหน้าที ่กสทช. หรอืผูซ้ึง่ใชอ้ านาจของ กสทช. ทีก่ระท าการ
ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปีหรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๐  ในระหว่างทีก่ารแต่งตัง้ กสทช. ตามพระราชบญัญตันิี้ยงัไม่แลว้เสรจ็ 
ให้คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปในฐานะ กสทช. ตามพระราชบญัญตัินี้ 
แต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว 

เมื่อ กสทช. ได้รับการแต่งตัง้แล้ว ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาตติามวรรคหนึ่ง เป็นอนัพน้จากหน้าที ่

 

                                                 
๙๓ มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๗๙ 

มาตรา ๘๑  ให้คณะกรรมการตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจาย
เสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบญัญตักิารประกอบ
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทศัน์แห่งชาตติามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายความถงึ กสทช. ตามพระราชบญัญตันิี้ 

ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นอ านาจหน้าที่ของ 
กสทช. ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๘๒  เมื่อมีการแต่งตัง้ กสทช. แล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรฐัหรือบุคคลใดที่ได้รบัจดัสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อยู่ในวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั มหีน้าที่แจง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชน์คลื่นความถี่ รวมทัง้
เหตุแห่งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาที ่กสทช. ก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหส้ว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของ
รฐัแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา รวมถึงอายุสญัญาและค่า
สมัปทานหรอืค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญานั ้น ต่อ กสทช. 
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ กสทช. ก าหนด และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการอนุญาต สมัปทานหรอืสญัญานัน้ พร้อมทัง้เปิดเผยขอ้มูลและผลการ
ตรวจสอบใหส้าธารณชนทราบ 

 

มาตรา ๘๓  ผู้ได้รบัจดัสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล้ว ให้ถือว่าได้รบัอนุญาตจาก กสทช. ตาม
พระราชบญัญัตินี้ และให้ กสทช. ก ากบัดูแลให้ผู้ได้รบัจดัสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่น
ความถี่นัน้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นและตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 
ก าหนด  ทัง้นี้ จนกว่าจะถงึก าหนดทีต่อ้งคนืคลื่นความถีต่ามวรรคสาม 

ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจที่น าคลื่น
ความถี่ที่ไดร้บัจดัสรรไปใหผู้อ้ื่นประกอบกจิการโดยการอนุญาต สมัปทาน หรอืตามสญัญา
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๔๘๐ 

ทีช่อบด้วยกฎหมาย และให้ผูไ้ด้รบัอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาประกอบกจิการต่อไปได้
เฉพาะในช่วงระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ตามการอนุญาต สมัปทาน หรอืตามสญัญานัน้๙๔ 

ให ้กสทช. ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนในการใหผู้ไ้ดร้บัจดัสรรคลื่นความถี่หรอื
ใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่ อน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้ 
คลื่นความถี่ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘  
โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและความจ าเป็นของการประกอบกิจการและการใช้ 
คลื่นความถี่  ทัง้นี้ ใหน้ าเหตุแห่งความจ าเป็นในการถอืครองคลื่นความถีต่ามทีไ่ดร้บัแจง้
ตามมาตรา ๘๒ มาพจิารณาประกอบดว้ย 

 

มาตรา ๘๔  ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่ เพื่ อกิจการ
โทรคมนาคมทีช่อบดว้ยกฎหมายอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและไดป้ฏบิตัติาม
มาตรา ๘๒ แลว้ ใหถ้อืว่าไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบญัญตันิี้ และให ้กสทช. 
ก ากบัดแูลใหผู้ไ้ดร้บัจดัสรรคลื่นความถีห่รอืใชค้ลื่นความถี่นัน้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
นี้ กฎหมายอื่น และตามหลกัเกณฑท์ี่ กสทช. ก าหนด  ทัง้นี้ จนกว่าจะถงึก าหนดทีต่้อง
คนืคลื่นความถีต่ามวรรคสี ่

ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกบัรฐัวิสาหกิจที่น าคลื่นความถี่ที่ได้รบั
จดัสรรไปใหผู้้อื่นประกอบกจิการโดยการอนุญาต สมัปทาน หรอืตามสญัญาที่ชอบดว้ย
กฎหมายและให้ผู้ได้รบัอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ตามการอนุญาต สมัปทาน หรอืตามสญัญานัน้๙๕ 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้
รฐัวิสาหกิจน ารายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รบัจากการให้อนุญาต สมัปทาน 
หรอืสญัญาตามวรรคสองทีร่ฐัวสิาหกจิได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะได้ด าเนินการทัง้หมดหรือ
บางส่วน โดยให้หักค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช. และให้ กสทช. 
น าสง่เงนิจ านวนดงักล่าวเป็นรายไดแ้ผ่นดนิต่อไป 

(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการ เฉพาะในส่วนทีค่ดิจากฐานรายได้
ทีเ่กดิจากการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา 

                                                 
๙๔ มาตรา ๘๓ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๕ มาตรา ๘๔ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๔๘๑ 

(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจดัให้มีบรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง 
และบรกิารเพื่อสงัคมตามนโยบายของรฐับาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในสว่นทีค่ดิจาก
ฐานรายไดท้ีเ่กดิจากการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา 

(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามการอนุญาต สมัปทาน หรือ
สญัญา ตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ให ้กสทช. ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนในการใหผู้ไ้ดร้บัจดัสรรคลื่นความถี่หรอื
ใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่ดงักล่าวเพื่อน าไปจดัสรรใหม่หรือปรบัปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยใหน้ า
ความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม๙๖ 

 

มาตรา ๘๕  ในวาระเริม่แรกมใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๔๙ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
จดัให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทศัน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิมาใช้
บงัคับ  ทัง้นี้ จนกว่า กสทช. จะประกาศให้ใช้ระบบการรบัส่งสญัญาณวิทยุโทรทัศน์  
ในระบบดจิติอลแลว้ 

ให้ กสทช. จดัให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปี นบัแต่เมื่อมกีารแต่งตัง้ กสทช. แลว้ โดยแผนดงักล่าวต้องก าหนดใหม้กีาร
ก าหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลและ
ก าหนดเวลาเกีย่วกบัการจดัใหภ้าคประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถีใ่นกจิการโทรทศัน์ดว้ย 

หลงัจากประกาศใชแ้ผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถีแ่ลว้ ในช่วงเวลาทีย่งัมไิด้
ประกาศให้ใช้ระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลให้ กสทช. จดัสรร
คลื่นความถี่ใหภ้าคประชาชนไดใ้ชใ้นกจิการโทรทศัน์เป็นการชัว่คราวเฉพาะในพืน้ทีท่ี่มี
คลื่นความถีเ่พยีงพอทีจ่ะด าเนินการจดัสรรได ้

 

                                                 
๙๖ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสี่ ก าหนดให้ กสทช ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รบั

จดัสรรคลืน่ความถี ่คนืคลืน่ความถีเ่พือ่น าไปจดัสรรใหมห่รอืปรบัปรุงการใชค้ลืน่ความถีต่ามทีก่ าหนดไว้
ในแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ซึ่งแผนแม่บทดงักล่าวไดก้ าหนดแนวทางการคนื
คลื่นความถี่ กรณีทีส่่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐัทีน่ าคลื่นความถี่ไปใหผู้อ้ื่นประกอบ
กจิการ โดยการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาทีช่อบดว้ยกฎหมาย ใหค้นืคลืน่ความถี่เมือ่สิน้สุดอายุการ
อนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา จงึเป็นการก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน 

เมือ่สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินกจิการบรกิารโทรศพัทร์ะหว่างบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
(บมจ.ทีโอที) กบั บรษิัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (AIS) สิ้นสุดลง สทิธิตามกฎหมายของ 
บมจ.ทโีอท ีในการใชค้ลื่นความถี่ฯ จงึสิ้นสุดลงตามแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ บมจ.ทโีอท ีจงึ
ตอ้งคนืคลืน่ความถีใ่หแ้ก่ กสทช. (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๙๗๔/๒๕๕๘) 
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๔๘๒ 

มาตรา ๘๖  ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาตมิอบหมายใหด้ าเนินการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน
โดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคมตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน าส่งค่าใชจ้่าย
เข้ากองทุนตามมาตรา ๕๐ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการ
จดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม 

 

มาตรา ๘๗  บรรดาใบอนุญาตทีอ่อกโดยชอบดว้ยกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ
วทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักจิการ
วทิยุกระจายเสยีงวทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบญัญัติ
การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบญัญตัิ
การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหค้ง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบญัญัตินี้  
โดยให ้กสทช. ก ากบัดูแลใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้กฎหมายอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด 

ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งทีใ่หส้ทิธใินการถอืครองหรอืใชค้ลื่นความถี่และมไิด้
ก าหนดวันสิ้นอายุให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ กสทช. ก าหนดให้ใบอนุญาต
ดงักล่าวสิน้อายุลง โดยใหน้ าความในมาตรา ๘๓  วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๘  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให ้กสทช. ออกใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกจิการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ใหแ้ก่องคก์ารกระจายเสยีง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามลกัษณะและประเภทของการประกอบกจิการ 
รวมทัง้ขอบเขตการใหบ้รกิารเท่าทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

การใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ได้รับใบอนุญาตตาม 
วรรคหนึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ และต้องไดร้บัใบอนุญาตจาก 
กสทช.  ในการนี้ กสทช. จะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะกไ็ด้ 

การประกอบกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยใหอ้ยู่ภายใต้พระราชบญัญตันิี้เพยีงเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ย
องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๓ 

ในระหว่างที่ยงัมไิด้รบัใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การกระจายเสยีงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกจิการต่อไปได ้

 

มาตรา ๘๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและ
ลกูจา้งและเงนิงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตทิีม่ ี
อยู่ไปเป็นของส านกังาน กสทช. ตามพระราชบญัญตันิี้ 

ใหพ้นกังานและลกูจา้งทีโ่อนไปตามวรรคหนึ่งไดร้บัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง
หรือค่าจ้าง รวมทัง้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รบัอยู่เดิมไปพลางก่อน 
จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน กสทช. แต่จะแต่งตัง้ให้ไดร้บั
เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งต ่ากว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เดมิไม่ได้ 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสญัญาจ้างที่มิได้
ก าหนดระยะเวลาการจา้ง มใิหถ้อืว่าการจา้งโดยไม่มกี าหนดระยะเวลาดงักล่าวเป็นสทิธิ
และประโยชน์ตามวรรคสอง 

 

มาตรา ๙๐  ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการแต่งตัง้เลขาธิการ กสทช. ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตัง้ กสทช. ตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตติามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่
และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร 
กสทช. ไปพลางก่อน 

 

มาตรา ๙๑  ใหโ้อนเงนิและทรพัยส์นิของกองทุนพฒันากจิการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากบักิจการ
วทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยู่ในวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๙๒   ให้ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ  ห น้ าที่  ของกรม
ประชาสมัพนัธ์ ส านักนายกรฐัมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกบักองงานคณะกรรมการกิจการ
วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์แห่งชาติ กรมประชาสมัพันธ์ ส านักนายกรฐัมนตร ี 
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส านักงาน กสทช. เว้นแต่เงิน



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๔ 

งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าซึ่งมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรม
ประชาสมัพนัธ ์ส านกันายกรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๙๓  ข้าราชการและลูกจ้างของกองงานคณะกรรมการกิจการ
วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์แห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ์ ส านักนายกรฐัมนตร ี  
ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ถ้าสมคัรใจจะโอนไปเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน กสทช. เมื่อได้แจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหส้ านกังาน กสทช. 
บรรจุและแต่งตัง้ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นัน้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน 
กสทช. ตามหลกัเกณฑ์ที ่กสทช. ก าหนด แต่จะก าหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งต ่า
กว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รบัอยู่เดิมไม่ได้ ส าหรบัผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจ านงภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวใหก้ลบัไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นกรมประชาสมัพนัธ ์ส านกันายกรฐัมนตร  ี

ในระหว่างทีย่งัไม่ม ีกสทช. ตามพระราชบญัญตัินี้ ใหอ้ านาจของ กสทช. ตาม
วรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตทิีไ่ดแ้ต่งตัง้ขึน้ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

มาตรา ๙๔  การบรรจุและแต่งตัง้ขา้ราชการตามมาตรา ๙๓ ใหถ้อืว่าเป็นการให้
ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

การบรรจุและแต่งตัง้ลกูจา้งตามมาตรา ๙๓ ใหถ้อืว่าเป็นการออกจากงานเพราะ
ทางราชการยุบต าแหน่งหรอืทางราชการเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับ าเหน็จ
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๙๕๙๗  ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสัง่ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

                                                 
๙๗ ตามประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่ก าหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถงึ ซึ่งก าหนดใหผู้้รบัใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมมหีน้าที่ต้องจดัสรรเงนิรายได้ให้แก่กองทุน จงึสอดคล้องกบัมาตรา ๕๐ 
วรรคสาม และประกาศของ กทช. ยงัมผีลบงัคบัใช้ได้ต่อไปตามมาตรา ๙๕ จนถึงวนัที่มกีารยกเลิก
ประกาศดงักล่าว 

(มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๕ 

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ชอบดว้ยกฎหมายและมผีลบงัคบัได้
อยู่ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยงัคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ ขดัหรือแย้งกับ
พระราชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสัง่ที่ออกตาม
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี

                                                                                                                  
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๙๗) 

เมือ่มปีระกาศ กสทช. ใหย้กเลกิประกาศของ กทช.  ดงันัน้ ผูร้บัใบอนุญาตทีม่หีน้าทีต่้อง
จดัสรรเงนิรายไดต้ามประกาศ กทช. กห็ลุดพน้จากหน้าทีด่งักล่าวนบัแต่วนัทีป่ระกาศของ กสทช. มผีล
ใชบ้งัคบั (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๖/๒๕๕๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๔๗ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญตัใิหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระองคก์รหนึ่งท า
หน้าทีด่ าเนินการจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม  ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ และมาตรา ๓๐๕ (๑) 
บญัญตัใิห้กฎหมายจดัตัง้องคก์รทีต่ราขึน้จะต้องมสีาระส าคญัให้มคีณะกรรมการเฉพาะ
ดา้นเป็นหน่วยย่อยภายในองคก์รนัน้แยกต่างหากจากกนั ท าหน้าที่ก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ และก ากบัการประกอบกจิการโทรคมนาคม 
และมรีายละเอยีดว่าด้วยการก ากบัและคุ้มครองการด าเนินกจิการ การจดัให้มกีองทุน
พัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ ประกอบกบัพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั
กิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ใช้
บงัคบัมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยงัไม่เกิดผลในทางปฏิบตัิเท่าที่ควร ท าให้เกดิข้อ
ติดขัดในการด าเนินการหลายประการ รวมทัง้ยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย สมควรก าหนดให้จดัตัง้องค์กรของรฐัที่เป็นอิสระ
องค์กรหนึ่งท าหน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินงานขององค์กรและการก ากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว และปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่ าด้ วยองค์ก รจัดสรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากับ การป ระกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๕๗๙๘ 

 

ขอ้ ๕  เงนิที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบญัญัติ
องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวนัทีป่ระกาศนี้ใช้บงัคบั หากยงัมไิดน้ าสง่เขา้

                                                 
๙๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๓/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๗ 

กองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ใหน้ าสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ภายในสบิหา้วนั
นบัแต่วนัทีป่ระกาศนี้ใชบ้งัคบั 

 

พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๙๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔๒  ใหก้รรมการ กสทช. ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั ยงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ หรอืพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอืน่ 
ในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ใหก้รรมการ กสทช. ประกอบดว้ยกรรมการ
เท่าทีเ่หลอือยู่ เวน้แต่มกีรรมการ กสทช. เหลอืไม่ถงึสีค่น ใหก้รรมการ กสทช. ทีเ่หลอือยู่
พ้นจากต าแหน่ง โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และให้ด าเนินการ
แต่งตัง้กรรมการ กสทช. ตามพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั ้งกรรมการ กสทช. 
ดงักล่าว ใหก้รรมการ กสทช. ที่เหลอือยู่ปฏบิตัิหน้าทีต่ามทีจ่ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่า
กรรมการ กสทช. ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และ
ก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ เขา้รบัหน้าที่ 

ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ กสทช. ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งท า
หน้าทีป่ระธานกรรมการ กสทช. ต่อไป 

มิให้น าบทบญัญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการ กสทช. ตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบญัญัตินี้ มาใช้บงัคบักบักรรมการ กสทช. ตาม
วรรคหนึ่ง โดยใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละ

                                                 
๙๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๖๕ ก/หน้า ๕๙/๒๒ มถุินายน ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๘ 

ก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ก่อนการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าเป็นการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

มาตรา ๔๓  บทบญัญัตแิห่งกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืค าสัง่อื่นใด
อา้งถงึคณะกรรมการกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ และคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ใหถ้อืว่าบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืค าสัง่นัน้อา้งถงึคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ได้มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพฒันา
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อท าหน้าที่ในการจดัท านโยบายและแผนระดบัชาตวิ่า
ด้วยดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายและแผนระดับชาติ  ดังนัน้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการ
พฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม และปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคล้องกบัการพฒันา
ระบบเทคโนโลยแีลว้ จงึต้องแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาติ
ดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในปัจจุบันมีความ
เจรญิกา้วหน้าเพิม่ขึน้ และเพื่อใหก้ารใชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยองคก์รจดัสรรคลื่นความถี่
และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากยิง่ขึน้ กรณี
จ าเป็นต้องปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รและอ านาจหน้าทีใ่หส้ามารถรองรบัในเรื่องดงักล่าว  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๘๙ 

พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๗  บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัให้
ใชไ้ดต่้อไปจนกว่าจะสิน้อายุใบอนุญาตหรอืใบอนุญาตนัน้สิน้ผลเพราะเหตุอื่น 

ให ้กสทช. มอี านาจประกาศก าหนดกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอื
กจิการโทรคมนาคม ประเภทหรอืลกัษณะใด ทีส่ามารถใชค้ลื่นความถี่ทีไ่ดร้บัใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งเพื่อประกอบกจิการเพิม่เติมได ้ ทัง้นี้ ประกาศดงักล่าวต้องสอดคล้องกบั
แผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม เพิม่เตมิตามวรรคสองให้
ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการรวมทัง้เสยีค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ หรอืกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กจิการโทรคมนาคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๘  ให้ กสทช. มอี านาจประกาศก าหนดกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม ประเภทหรอืลกัษณะใด ที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น
ความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่
และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุญาตนัน้ยงัไม่สิน้สุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รบัอนุญาต
เพื่อประกอบกจิการเพิม่เตมิได ้ ทัง้นี้ ประกาศดงักล่าวต้องสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการ
บรหิารคลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่ง
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการ

                                                 
๑๐๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้า ๓๘/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๙๐ 

กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ หรอืกจิการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น  
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทัง้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ หรอืกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
กจิการโทรคมนาคม แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๙  ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีท่ีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใช้บังคับให้โอนแก่กันได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๐  ในระยะเริม่แรก มิให้น าส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา 
๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔ และมาตรา ๔๔/๕ และส่วนที่ ๔ การก ากบัการประกอบกิจการ 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒ การก ากบัดูแลการประกอบกจิการ และมาตรา 
๖๕  (๑ ) มาตรา ๗๘  มาตรา ๘๓  วรรคสอง และมาตรา ๘๔  วรรคสอง แห่ ง
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วิทยุ โทรทัศ น์  และกิจการโทรคมนาคม  พ .ศ . ๒๕๕๓ ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ม เติม โดย
พระราชบญัญัตนิี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใช้บงัคบั 
จนกว่า กสทช. จะมคีวามพรอ้มทีจ่ะด าเนินการตามบทบญัญตัดิงักล่าว และใหเ้สนอใหม้ี
การตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหน้ าบทบญัญตันิัน้มาใชบ้งัคบั 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ในระหว่างทีย่งัมไิดม้กีาร
ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนที่ ๓ การก ากบักิจการกระจายเสยีง และ
กจิการโทรทศัน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และส่วนที ่๔ การ
ก ากบักิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ในหมวด ๒ การ
ก ากบัดูแลการประกอบกจิการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง 
และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่
ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกว่าพระ
ราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึ่งจะมผีลใชบ้งัคบั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  หน่วยงานอื่นของรฐั 

 
 

๔๙๑ 

ก่อนเสนอใหต้ราพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึ่ง ให ้กสทช. จดัใหม้กีารรบัฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งตามความเหมาะสม และน าขอ้มูลทีไ่ด้
รบัมาประกอบการพจิารณา 

ให้ กสทช. จดัท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระ
ราชกฤษฎกีาอย่างชดัเจน และใหม้กีารรายงานผลการเตรยีมความพรอ้มตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาทราบอย่างน้อยทุกหกเดอืนและเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบดว้ย 

 

มาตรา ๓๑  ใหร้ะเบยีบว่าดว้ยการก าหนดค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายอื่นในการ
สรรหาและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานซึ่ง
ออกตามมาตรา ๗๑ วรรคหา้ แห่งพระราชบญัญตัิองคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ ยงัมผีลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าที่
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตันิี้ จนกว่าจะมรีะเบยีบเพื่อก าหนดค่าตอบแทนและค่าใชจ้า่ยอื่นในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตาม 
มาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๒  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๖๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้รฐัต้องรกัษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่ และสทิธ ิ
ในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมอนัเป็นสมบตัขิองชาต ิและการจดัใหม้กีารใชป้ระโยชน์จาก
คลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ประกอบกบั
มาตรา ๒๗๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบญัญัติ
องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรรบัผดิชอบและก ากบัการด าเนินการ
ดังกล่าว และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการสรรหากรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิและการเริม่กระบวนการ
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สรรหา รวมทัง้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ไม่มคีวามชดัเจน ตลอดจนกระบวนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านกังาน 
กสทช. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การบริหาร
งบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่ได้
พฒันาขึน้ สมควรปรบัปรุงการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีเ่สยีใหม่เพื่อใหก้ารใชค้ลื่นความถี่
เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนัน้เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความ
ช่วยเหลอืของประชาชน สมควรก าหนดให้มเีลขหมายโทรศพัท์ฉุกเฉินแห่งชาต ิเพื่อให้
การรบัแจง้เหตุฉุกเฉินมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 


