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พระราชบัญญตั ิ
องคการมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคการมหาชน” หมายความวา องคการมหาชนที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราช

กฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือ

ผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ทํา
หนาที่บริหาร และเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการมหาชนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดซึ่งเรียกชื่ออยาง
อ่ืนขององคการมหาชน 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๕/๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดตั้ง และวัตถุประสงคขององคการมหาชน 
   

 
มาตรา ๕  เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อ

จัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได 

กิจการอันเปนบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก 
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ 
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกีฬา การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย และสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอ่ืนใด  
ทั้งนี้ โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก 

 
มาตรา ๖  ใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามมาตรา ๕ อยางนอย

จะตองมีขอความ ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือขององคการมหาชน 
(๒) ที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญ 
(๓) วัตถุประสงค และอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

ขององคการมหาชน 
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการ

ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
(๕) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง และอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 
(๖) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาที่ขององคการมหาชน 
(๗) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน 
(๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน 
(๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน 
(๑๐) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งข้ึนเพื่อดําเนิน

กิจการอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะกิจ หรือตั้งข้ึนโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
(๑๑) ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินการ

ไปไดโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
การกําหนดตาม (๓) ถึง (๑๑) ตองอยูภายในกรอบของบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชกฤษฎีกากําหนด
เปนอยางอ่ืนได ก็ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานั้น 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่มีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงในการดําเนินกิจการของ

องคการมหาชนกับการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของรัฐตาม
กฎหมาย ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัตินี้ เปนกฎหมาย
พิเศษที่มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะ 

ปญหาที่เก่ียวกับการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับสวนราชการหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด พรอมทั้งกําหนดระเบียบ
แบบแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการประสานงานระหวางองคการมหาชน สวนราชการ และ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของโดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ความเห็นและรางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา
ก็ได 

คําวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคสองใหองคการ
มหาชน สวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของถือเปนแนวปฏิบัติราชการตอไป 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นตาม

พระราชบัญญัตินี้เพ่ือดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวสิาหกจิ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐใดอยูแลว ซึ่งจะมีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงกันในการดําเนินกิจการ 
และคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาที่ กิจการทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และ
งบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นใหแกองคการมหาชนที่จะ
จัดตั้งข้ึน ใหอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณในสวนที่เก่ียวของของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโอนไปเปนขององคการมหาชนในวันที่พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจําที่ยังคงมีผูครองตําแหนงอยูในสังกัดสวนราชการใดใหยังคงเปนของสวนราชการนั้นตอไป
จนกวาจะมีการยุบตําแหนงนั้น ๆ 

สิทธิตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชหรือสิทธิตามสัญญาเชา
ที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐมีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐  เจาหนาที่ของรัฐหรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๙ ถาสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ
มหาชน ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือกหรือการ
ประเมินตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑  ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่ขององคการมหาชน

ตามมาตรา ๑๐ เปนขาราชการ ใหถือวาออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแต
กรณ ี

ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่ขององคการมหาชนตามมาตรา ๑๐ 
เปนลูกจางของสวนราชการ ใหถือวาออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจาง
โดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตาม
ขอบังคับขององคการมหาชน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่
หรือลูกจางขององคการมหาชนตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานใน
ขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ
มหาชน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่โอนสําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจาง
เพ่ือสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 
หมวด ๒ 

ทุน รายได และทรัพยสิน 
   

 
มาตรา ๑๒  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการมหาชน 

ประกอบดวย 
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมา 
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ

ดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการมหาชน 
 
มาตรา ๑๓  ภายใตวัตถุประสงคขององคการมหาชน ใหองคการมหาชนมีอํานาจ

เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการไดตามที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  บรรดารายไดขององคการมหาชน ไมเปนรายไดที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๕  ทรัพยสินขององคการมหาชนไมอยูในความรับผิดชอบแหงการ

บังคับคด ี
 
มาตรา ๑๖  ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งองคการมหาชนไดมาจากการใหหรือซื้อดวย

เงินรายไดขององคการมหาชน เปนกรรมสิทธิ์ขององคการมหาชน 
ใหองคการมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และ

จัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการมหาชน 
 
มาตรา ๑๗  การใชจายเงินขององคการมหาชน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของ

องคการมหาชนโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการมหาชนใหเปนไปตามขอบังคับที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  การกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวมทุนใน

กิจการของนิติบุคคลอื่น การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การบริหารและการดาํเนินกจิการ 
   

 
มาตรา ๑๙  ใหมีคณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการ โดยมีองคประกอบตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให
ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
คณะกรรมการขององคการมหาชน อาจประกอบดวยผูแทนของสวนราชการ ซึ่ง

เปนกรรมการโดยตําแหนงก็ได แตตองไมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแตตองไมเกิน

สิบเอ็ดคน และจะตองมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยู
ดวย 

 
มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใช

กรรมการโดยตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาและไมเกินกวาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต
ทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชนตามที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๗) ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งองคการมหาชน

จําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององคการมหาชนนั้น 
 
มาตรา ๒๑  ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนใดจะตองไม

เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการมหาชนนั้น  ทั้ งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแต เปนผูซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่องคการมหาชนเปนผูถือหุน 

 
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงมีวาระ

การดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินคราวละสี่ป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจาก

ตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการ
เพ่ิมขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที ่

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ

กรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๒๑ 
 
มาตรา ๒๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนใหดําเนิน

กิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ขององคการมหาชน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคการมหาชน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการมหาชนในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(ก) การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาที่ของสวน

งานดังกลาว 
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง 

และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ

ทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจาง
ขององคการมหาชนรวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางขององคการมหาชน 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการ
มหาชน 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชน 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู
ตรวจสอบภายใน 

(๔) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

 
มาตรา ๒๖  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับ

เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ใหองคการมหาชนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตําแหนง
เปนอยางอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได 

คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
 
มาตรา ๒๘  ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด

ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา 
 
มาตรา ๒๙  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งแตตองไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก

ตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูอํานวยการ 
มติของคณะกรรมการใหออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 
 
มาตรา ๓๑  ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการองคการมหาชนใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงคขององคการมหาชน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชา เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนทุก
ตําแหนง 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององคการ
มหาชน 

 
มาตรา ๓๒  ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ 

และลูกจางขององคการมหาชน ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนออกจาก
ตําแหนง  ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการมหาชนโดยไมขัดหรือแยง
กับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ
องคการมหาชน เพ่ือการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได 
แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ

แทนอื่นของผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๔ 
เจาหนาทีแ่ละผูปฏิบตัิงานในองคการมหาชน 

   
 

มาตรา ๓๕  เจาหนาที่ขององคการมหาชนนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
(๕) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๖) 
ใหนําความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกเจาหนาที่ของ

องคการมหาชนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชนในการบริหารงานขององคการมหาชน รัฐมนตรี

ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจางในองคการมหาชนเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจาง
ของผูนั้น แลวแตกรณี 

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
องคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในองคการมหาชนสําหรับการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๖ ขอกลับเขารับราชการ 

หรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๓๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  กิจการขององคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน  ทั้งนี้ ผูอํานวยการ เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนตอง
ไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
หมวด ๕ 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน 
   

 
มาตรา ๓๙  การบัญชีขององคการมหาชน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและ

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุขององคการมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ
อยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนทําหนาที่เปนผู
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๔๐  ใหองคการมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบ

บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ในทุกรอบป  ให สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการมหาชน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด 
แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๑  ใหองคการมหาชนทํารายงานปละคร้ังเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานขององคการมหาชนในปที่ลวงมาแลว และคํา
ช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

 
มาตรา ๔๒  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

องคการมหาชนโดยใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสม
ภายใตการกํากับดูแลโดยมีเปาหมายที่แนชัด ใหองคการมหาชนอยูภายใตระบบการประเมินผล
ขององคการมหาชนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกําหนดระบบ
การประเมินผลไวเปนอยางอ่ืน 

 
หมวด ๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๔๓  ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน

ใดมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับองคการมหาชนนั้น เพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการมหาชน
ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําขององคการมหาชนที่ขัดตอวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับองคการ
มหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการได 

 
หมวด ๗ 
การยุบเลิก 

   
 

มาตรา ๔๔  องคการมหาชนเปนอันยุบเลิกในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององคการมหาชนตามที่กําหนดไว

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
(๒) เมื่อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองคการมหาชนนั้นเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
มหาชนนั้นไดประกาศยุติการดําเนินการขององคการมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดําเนิน
กิจการขององคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกายุบเลิก 

ใหสภาพนิติบุคคลขององคการมหาชนดํารงอยูตราบเทาเวลาท่ีจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๕ 

 
มาตรา ๔๕  ทรัพยสินขององคการมหาชนเปนทรัพยสินของรัฐ และเมื่อมีการยุบ

เลิกองคการมหาชน ใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือ
การจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูและการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององคการมหาชน  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐ หรือการดําเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายเพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะมักจะมีปญหาความสลับซับซอน ความขัดแยงในการ
ดําเนินการ การซับซอนของความรับผิดชอบในระหวางสวนราชการ ซึ่งปญหาเหลานี้ กอใหเกิด
ความลาชา และความไมยืดหยุนของกฎระเบียบราชการ ดังนั้น เพ่ือลดปญหาดังกลาวและเพ่ือ
เปดโอกาสใหมีการจัดระบบบริหารแนวใหมสําหรับภารกิจของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะในบางกรณี 
ใหมีความคลองตัวและมีการใชประโยชนในทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการใหผูเก่ียวของทั้งหมดเขารวมกันทํางานอยางมีเอกภาพ 
และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซึ่งตองอาศัยความเรงดวน จึงสมควรมี
กฎหมายใหฝายบริหารสามารถตั้งหนวยงานบริหารเปนองคการมหาชนที่แตกตางไปจากสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


