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พระราชบัญญัติ 
องค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ 

องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“การพิจารณากิจการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยข้อเสนอแนะ

ของ  กพม.” 
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มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕/๑  มาตรา  ๕/๒  มาตรา  ๕/๓  มาตรา  ๕/๔  
มาตรา  ๕/๕  มาตรา  ๕/๖  มาตรา  ๕/๗  และมาตรา  ๕/๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๕/๑ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  
“กพม.”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสี่คน  ได้แก่  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน  โดยในจํานวนนี้ 
ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในการบริหารองค์การมหาชนอย่างน้อยสองคน 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการ

ของ  กพม. 
มาตรา ๕/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา ๕/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหน่งกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือตําแหน่งอื่นใด
ขององค์การมหาชนในเวลาเดียวกันไม่ได้   

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดขององค์การมหาชนให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้กรรมการผู้นั้นลาออกจากตําแหน่งกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือตําแหน่งอื่นใด 
ขององค์การมหาชนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก  ให้ถือว่าผู้นั้น 
ไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตั้งแต่ต้น 

มาตรา ๕/๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการแทน   
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ 
อยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕/๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕/๒ 
(๔) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๕/๓  วรรคหน่ึง 
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
มาตรา ๕/๖ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนภายในสามสิบวัน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้  กพม.  ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด
ที่มีอยู่ 

มาตรา ๕/๗ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบั้งคับแก่การประชุมของ  กพม.  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕/๘ กพม.  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิก

องค์การมหาชน 
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย  แนวทาง  และหลักเกณฑ์กลางที่เก่ียวกับ

การจัดตั้ง  การรวม  การยุบเลิก  การบริหารและพัฒนา  และการประเมินผลขององค์การมหาชน   
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์กลางเก่ียวกับการสรรหาประธานกรรมการ  

กรรมการในคณะกรรมการ  และผู้อํานวยการ 
(๔) เสนอแนะหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน  การเข้าร่วมทุน

ในกิจการของนิติบุคคลอื่น  และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามมาตรา  ๑๘  ต่อคณะรัฐมนตรี 
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(๕) เสนอแนะหลักเกณฑ์เก่ียวกับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ  
กรรมการ  ที่ปรึกษา  กรรมการตรวจสอบ  และอนุกรรมการขององค์การมหาชนตามมาตรา  ๒๖  รวมทั้ง
อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการตามมาตรา  ๓๔  ต่อคณะรัฐมนตรี 

(๖) กลั่นกรองการโอนอํานาจหน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของ 
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐให้แก่องค์การมหาชน  ที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๙   
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๗) เสนอแนะหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและบุคลากรของ
องค์การมหาชนภายหลังการยุบเลิกองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี 

(๘) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่มอบหมาย 
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการบริหาร  การพัฒนา  และการประเมินผลขององค์การมหาชน

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘ ในกรณีที่มีปัญหาการซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งในการดําเนินกิจการขององค์การ

มหาชนกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย   
ให้  กพม.  เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและกําหนดระเบียบแบบแผนเพื่อการประสานงานระหว่าง 
องค์การมหาชน  ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

คําวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การมหาชน   
ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคส่ีของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  แต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน  
โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงาน 
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่ 
เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ภายใต้บังคับวรรคสาม  คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งก็ได้” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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“มาตรา ๑๙/๑ ผู้ใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้  ทั้งนี้  
ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย 

การนับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํ านาจหน้าที่ ควบคุมดูแลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิจการและ 
การดําเนินการขององค์การมหาชน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานขององค์การมหาชน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน 
(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน 
 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  

การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน  
รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน 

 (ง) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินขององค์การมหาชน 
 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน 
 (ฉ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ช) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ซ) การกําหนดเคร่ืองแบบผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างขององค์การมหาชน   

และเครื่องหมายองค์การมหาชน 
(๔) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

กําหนด” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๒๔/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค์การมหาชน  ให้คณะกรรมการ

พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมาตรา  ๒๔  (๓)  (ฉ)  และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้ 

มาตรา ๒๖ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  กรรมการตรวจสอบ  และอนุกรรมการ
ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๒๗/๑ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการรายงานผลให้  กพม.  
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลกิความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ผู้อํานวยการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแล้ว  ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  คนไร้ความสามารถ   

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 
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(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การมหาชนอื่น 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น 
(๑๐) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับองค์การมหาชนนั้น  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน

กับกิจการขององค์การมหาชนนั้น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” 
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๘  (๒)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลา 

ในสัญญาจ้าง” 
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๑ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ 
ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การมหาชน” 
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลกิความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแล้ว  ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)   
(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น  
เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๓๖   

ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนมีความจําเป็นต้องจ้าง
ตามลักษณะงานขององค์การมหาชนนั้น” 
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มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๕/๑ การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๕  (๒)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๘/๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม  แต่ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ  
และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และรายละเอียดแห่งการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ การบัญชีขององค์การมหาชน  ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  
และการพัสดุขององค์การมหาชน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนตําแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผูต้รวจสอบภายใน  
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน  
จึงดําเนินการได้” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การมหาชน  
และเพื่อให้องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแล
โดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด  ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่  กพม.  
กําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนมีอํานาจหน้าที่
กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 

ของการจัดตั้งองค์การมหาชน  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ที่เก่ียวข้องกับองค์การมหาชนนั้น  เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้องค์การมหาชนชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  
ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําขององค์การมหาชนที่ขัดต่อกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน  
นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับองค์การมหาชนนั้น  
ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการได้” 

มาตรา ๒๑ ให้องค์การมหาชนทุกแห่งดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปยังคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการดําเนินการแทนและเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน 
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นคณะกรรมการขององค์การมหาชนนั้นจนครบวาระ
การดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งดังกล่าว 

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง
ขององค์การมหาชนตามวรรคหน่ึง  ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
และตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๓ ผู้ใดดํารงตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเกินกว่าจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้นั้นลาออกจากตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนหนึ่ง
องค์การมหาชนใด  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน  แล้วแต่กรณี  จนเหลือไม่เกินจํานวนที่กําหนด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ถ้ามิได้ดําเนินการดังกล่าว  ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทั้งหมดตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนด
สามสิบวัน  ในกรณีที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  ห้ามมิให้ได้รับเบ้ียประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายหลังครบกําหนดสามสิบวันจนกว่าจะได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนจนเหลือ 
ไม่เกินจํานวนที่กําหนด 

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัตินี้  ในวาระเริ่มแรก  มิให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับผู้อํานวยการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
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องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามนั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๘  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับผู้อํานวยการ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการต่อไป
จนครบระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง 

มาตรา ๒๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันการจัดต้ังองค์การมหาชน 
ยังขาดมาตรการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เก่ียวกับทรัพยากรและบุคคล  จึงไม่อาจบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่  สมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  
เพ่ือรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย  แนวทางการดําเนินงาน  การพัฒนา  และหลักเกณฑ์กลางที่เก่ียวกับ 
การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี  ปรับปรุงองค์ประกอบ  คุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้าม  และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขององค์การมหาชนและผู้อํานวยการขององค์การมหาชน
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  ตลอดจนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันจะทําให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


