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พระราชบญัญัต ิ

องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
_____________ 

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

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา   “พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 
๒๕๔๒” 
  
 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติ น้ี ให ใช บั ง คับ ต้ังแต วันถัดจากวันประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “องคการมหาชน” หมายความวา องคการมหาชนที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราช
กฤษฎีกา  ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือ
ผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ทํา
หนาที่บริหารและเรียกช่ืออยางอื่นขององคการมหาชนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง 
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 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดซ่ึงเรียกช่ืออยาง
อ่ืนขององคการมหาชน 
 
 มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
การจัดต้ัง และวัตถุประสงคขององคการมหาชน 

------------------------ 

 มาตรา ๕  เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารข้ึนใหม แตกตางไปจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 กิจการอันเปนบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก     
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาที่
ของรัฐ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกีฬา การสงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางแพทยและสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอ่ืน
ใด ท้ังน้ี โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก 
 
 มาตรา ๖ ใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล 
 
 มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามมาตรา ๕   อยางนอย
จะตองมีขอความดังตอไปน้ี 
 (๑) ช่ือขององคการมหาชน 
 (๒) ท่ีต้ังของสํานักงานแหงใหญ 
 (๓) วัตถุประสงคและอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ขององคการมหาชน 
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 (๔) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการ รวมท้ังอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 (๕) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
และอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 
 (๖) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาที่ขององคการมหาชน 
 (๗) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน 
 (๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน 
 (๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน 
 (๑๐) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีท่ีองคการมหาชนตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการ
อยางใดอยางหน่ึงเปนการเฉพาะกิจ หรือต้ังข้ึนโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด  
 (๑๑) ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพ่ือใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินการไปได
โดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 (๑๒)รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
 การกําหนดตามขอ  (๓)ถึง (๑๑)ตองอยูภายในกรอบของบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเปนอยางอื่นได ก็ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานั้น 
 
 มาตรา ๘ ในกรณีท่ีมีปญหาการซ้ําซอน หรือขัดแยงในการดําเนินกิจการของ
องคการมหาชนกับการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของ
รัฐตามกฎหมายใหถือวาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติน้ีเปน
กฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะ 
 ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับสวนราชการหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด พรอมท้ังกําหนด
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการประสานงานระหวางองคการมหาชน สวน
ราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ โดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอความเห็นและรางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาก็ได 
 คําวินิจฉัยละระเบียบแบบแผนที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคสองใหองคการ
มหาชนสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของถือเปนแนวปฏิบัติราชการตอไป 
 มาตรา ๙ ในกรณีท่ีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใดอยูแลว ซ่ึงจะมีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงกันใน
การดําเนินกิจการและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาที่ กิจการ 
ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้น 
ใหแกองคการมหาชนที่จะจัดตั้งข้ึน ใหอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และ
งบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวของของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐน้ัน  
โอนไปเปนขององคการมหาชนในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ 
เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังคงมีผูครองตําแหนงอยูในสังกัด
สวนราชการใด ใหยังคงเปนของสวนราชการนั้นตอไปจนกวาจะมีการยุบตําแหนงน้ัน 
 สิทธิตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชหรือสิทธิตามสัญญาเชา
ท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ 
  
 มาตรา ๑๐ เจาหนาที่ของรัฐหรือลูกจางของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๙ ถาสมัครใจจะเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
องคการมหาชน  ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือก
หรือการประเมินตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  
 มาตรา ๑๑ ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่ขององคการมหาชนตาม
มาตรา ๑๐ เปนขาราชการ ใหถือวาออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
แลวแตกรณี 
 ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่ขององคการมหาชนตามมาตรา ๑๐ 
เปนลูกจางของสวนราชการใหถือวาออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิก
จางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จ
ลูกจาง 
 เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตาม
ขอบังคับขององคการมหาชน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปน
เจาหนาที่หรือลูกจางขององคการมหาชนตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือ
เวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือ
ลูกจางขององคการมหาชน แลวแตกรณีก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญ 
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 การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในสามสิบวัน   
นับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือเปนหลักฐานยื่น
ตอผูวาจาง  เพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 
 

หมวด ๒ 
ทุน รายได และทรัพยสิน 
------------------------ 

 
 มาตรา  ๑๒ ทุนและทรัพยสินในการดํา เ นินกิจการขององคการมหาชน 
ประกอบดวย 
 (๑) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับโอนมา 
 (๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
 (๓) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
 (๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
 (๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 
 (๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการมหาชน 
 
 มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคขององคการมหาชน ใหองคการมหาชนมีอํานาจ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม คําบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการไดตามที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
 
 มาตรา๑๔ บรรดารายไดขององคการมหาชน ไม เปนรายได ท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
 มาตรา ๑๕ ทรัพยสินขององคการมหาชนไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 
 มาตรา ๑๖ ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงองคการมหาชนไดมาจากการใหหรือซ้ือดวยเงิน
รายไดขององคการมหาชน เปนกรรมสิทธ์ิขององคการมหาชน 



   ๖

 ใหองคการมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และ
จัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการมหาชน 
 
 มาตรา ๑๗ การใชจายเงินขององคการมหาชน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของ
องคการมหาชนโดยเฉพาะ 
    การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการมหาชน ใหเปนไปตามขอบังคับท่ี
คณะกรรมการกาํหนด 
 
 มาตรา ๑๘ การกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวมทุนใน
กิจการของนิติบุคคลอื่น ๆ การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

------------------------ 
 
 มาตรา ๑๙  ใหมีคณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยมีองคประกอบตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งและให
ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการ 
 คณะกรรมการขององคการมหาชน อาจประกอบดวยผูแทนของสวนราชการ            
ซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนงก็ได แตตองไมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแตตองไมเกิน
สิบเอ็ดคน และจะตองมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
รวมอยูดวย 
 
 มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ 
โดยตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 



   ๗

 (๒)  มีอายุไมตํ่ากวาและไมเกินกวาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตท้ังน้ี
ตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๓)  มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชนตามที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
 (๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๗)  ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
 ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศ ซ่ึงองคการมหาชน
จําเปนตองแตงต้ังตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององคการมหาชนนั้น 
 
 มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนใดจะตองไมเปน 
ผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน
กับกิจการขององคการมหาชนนั้น ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซ่ึง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่องคการมหาชนเปนผูถือหุน 
 
 มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนง           
มีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินคราวละสี่ป 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจาก
ตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ
ซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวางหรือเปน
กรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยู
ในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหม
เขารับหนาที่ 



   ๘

 ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ัง              
อีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
 มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๒๑ 
 

 มาตรา ๒๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนใหดําเนิน
กิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวาน้ีใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
องคการมหาชน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคการมหาชน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการมหาชนในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (ก) การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ดังกลาว 
  (ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง 
และเงินอ่ืนของเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน 
  (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทาง
วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจาง
ขององคการมหาชน รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางขององคการมหาชน 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการมหาชน 
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาที่และลูกจางขององคการ

มหาชน 



   ๙

  (ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิ บั ติหนาที่ของ             
ผูตรวจสอบภายใน 

(๔)  อํานาจหนาที่อื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด 
 
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมี อํานาจแตง ต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการไดตามที่ กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง  และมี อํานาจแต ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได 

 
 มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษาและอนุกรรมการ ไดรับเบ้ีย
ประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 มาตรา ๒๗  ใหองคการมหาชนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกช่ือตําแหนงเปน
อยางอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งก็ได 
 คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการ 
 
 มาตรา ๒๘  ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา 
 
 มาตรา ๒๙  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับตําแหนงอีกได แตไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 
 
 มาตรา ๓๐  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูอํานวยการ 



   ๑๐

มติของคณะกรรมการใหออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 

 
มาตรา ๓๑  ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการองคการมหาชนใหเปนไปตาม

กฎหมายวัตถุประสงคขององคการมหาชน  ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชา เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน
ทุกตําแหนง 
 ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการองคการมหาชน 
 
 มาตรา ๓๒  ผูอํานวยการมีอํานาจ 
 (๑) บรรจุ แตงต้ัง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และ
ลูกจางขององคการมหาชน ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนออกจาก
ตําแหนง  ท้ังน้ี ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการมหาชนโดยไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบ  ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา ๓๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ
องคการมหาชน เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทน
ก็ไดแตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืนของผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวดที่ ๔ 
เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานในองคการมหาชน 

------------------------ 
 
 มาตรา ๓๕  เจาหนาที่ขององคการมหาชนนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ีดวย 



   ๑๑

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

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
(๕) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๖) ใหนําความในมาตรา 

๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกเจาหนาที่ขององคการมหาชนโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานขององคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษา
การตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจางในองคการมหาชนเปนการชั่วคราวได ทั้งน้ี เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือ
นายจางของผูน้ันแลวแตกรณี 
 เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
องคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออก
จากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในองคการมหาชนสําหรับ
การคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาวแลวแตกรณี 
 
 มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๖ ขอกลับเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๓๖ 
 
 มาตรา ๓๘  กิจการขององคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ท้ังน้ี ผูอํานวยการ เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน
ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
 



   ๑๒

หมวด ๕ 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน 

------------------------ 
 
 มาตรา ๓๙ การบัญชีขององคการมหาชนใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน     
การบัญชี และการพัสดุขององคการมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให
คณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 
 ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนทําหนาที่เปน           
ผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดเวนแตในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
 มาตรา ๔๐ ใหองคการมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบ
บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
 ในทุกรอบปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบคุคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการ
ใชจายเงินและทรัพยสินขององคการมหาชน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ
ใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัดและไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา
บันทึกรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ 
 
 มาตรา ๔๑ ใหองคการมหาชนทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี  ผูรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานขององคการมหาชนในปท่ีลวงมาแลว 
และคําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 
 
 มาตรา ๔๒  เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
องคการมหาชน โดยใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความ
เหมาะสมภายใตการกํากับดูแลโดยมีเปาหมายท่ีแนชัด ใหองคการมหาชนอยูภายใตระบบ
การประเมินผลขององคการมหาชนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งจะกําหนดระบบการประเมินผลไวเปนอยางอื่น 



   ๑๓

หมวด   ๖ 
การกํากับดูแล 
------------------------ 

 
 มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใด
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย 
และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับองคการมหาชนนั้น เพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการ
มหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําขององคการมหาชนที่ขัด
ตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวกับองคการมหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได 
 

หมวด ๗ 
การยุบเลิก 

------------------------ 

 มาตรา ๔๔  องคการมหาชนเปนอันยุบเลิกในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 
 (๑) เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององคการมหาชนตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
 (๒) เม่ือการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชนนั้นเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
มหาชนนั้นไดประกาศยุติการดําเนินการขององคการมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
       (๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกดําเนินกิจการของ
องคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกายุบเลิก 
 ใหสภาพนิติบุคคลขององคการมหาชนดํารงอยูตราบเทาเวลาที่ จําเปนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๕ 
 
 มาตรา ๔๕  ทรัพยสินขององคการมหาชนเปนทรัพยสินของรัฐและเมื่อมีการยุบ
เลิกองคการมหาชน ใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งการโอน
หรือการจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูและการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององคการ
มหาชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



   ๑๔

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                ชวน หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติน้ีไดระบุไววา 
 “โดยที่การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาดานตางๆ ของรัฐ หรือการดําเนินงาน
ตามแบบแผนงานหรือนโยบายเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ มักจะมี
ปญหาความสลับซับซอน ความขัดแยงในการดําเนินการ การทับซอนของความรับผิดชอบใน
ระหวางสวนราชการ ซ่ึงปญหาเหลาน้ี กอใหเกิดความลาชาและความไมยืดหยุนของ
กฎระเบียบราชการ ดังน้ัน เพื่อลดปญหาดังกลาวและเพื่อเปดโอกาสมีการจัดระบบบริหาร
แนวใหมสําหรับภารกิจของรัฐท่ีมีลักษณะเฉพาะในบางกรณี ใหมีความคลองตัวและมีการใช
ประโยชนในทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพ่ือ
บูรณาการใหผูเกี่ยวของท้ังหมดเขารวมกันทํางานอยางมีเอกภาพและประสานงานกันเพ่ือ
ความรวดเร็วในการดําเนินงานซึ่งตองอาศัยความเรงดวนจึงสมควรมีกฎหมายใหฝายบริหาร
สามารถตั้งหนวยงานบริหารเปนองคการมหาชนที่แตกตางไปจากสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 


