
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรขึ้นเปนองคการ

มหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๕ แหงพระราชบญัญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิจัยการเกษตร” หมายความวา การคนควาทดลอง สํารวจหรือศึกษาตามหลัก

วิชาการเพื่อใหไดขอมูล ความรู การประดิษฐ การพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการตาง ๆ อัน
สามารถนํามาใชประโยชนทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการเกษตรเชิงพาณิชย 
เพื่อพัฒนาผลการวิจัยใหไดคุณประโยชนตอสาธารณะ รวมไปถึงการถายทอดผลการวิจัยและ
เทคโนโลยีไปสูภาคเอกชนและเกษตรกร ท้ังนี ้ใหหมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยซึ่ง
คณะกรรมการกําหนด 

 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ

มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงาน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน 

“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สํานักงาน 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ี 

 
   

 
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สวก.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
“Agricultural Research Development Agency (Public Organization)” เรียกโดยยอวา 
“ARDA” 

 
มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีท่ีตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือ

จังหวัดใกลเคียง 
 
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 
(๒) สงเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
(๓) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศใน

ดานการเกษตร 
(๔) รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนใน

การผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๕) เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตรท่ีได

จากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 
(๖) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน 

การจัดพิมพเอกสาร การจัดทําสื่อโสตทัศน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด
นิทรรศการ หรือการดําเนนิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพรความรูในดานการเกษตร 

 
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ี

กระทํากิจการตาง ๆ ดังตอไปน้ีดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เก่ียวกับทรัพยสิน 
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและ

ตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
(๔) จัดหาและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานการเกษตร 
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการ

ดําเนินการ 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 
การเขารวมทุนตาม (๕) และการกูยืมเงินตาม (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
ทุน รายได ทรัพยสิน 

 
   

 
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงานประกอบดวย 
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๐ 
(๒) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ

ดําเนินการ 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน 
 
มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสง

กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงิน

รายไดของสํานักงานเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหา

ประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสํานักงาน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสํานักงาน
โดยเฉพาะ การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสํานักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
หมวด ๓ 

การบริหารและการดาํเนินกิจการ 
 

   
 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงพาณิชย และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และความชํานาญเปนท่ีประจักษในดานการเกษตร ดานวิทยาศาสตร ดานอุตสาหกรรม 
ดานการบริหาร ดานการพาณิชย หรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของ
สํานักงาน จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนง หรอื
เงินเดือนประจําหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวยเปนกรรมการ 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการ

แตงตั้งเจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบรูณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบรูณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มี
สัญญาจางกับสํานักงาน 

ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตอง
แตงตั้งตามขอผูกพัน หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับงานของสํานักงาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสํานักงานจะตองไมประกอบ
กิจการซึ่งมีสภาพเปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงาน หรือเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่
กระทํากับสํานักงาน ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
ใหเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีสํานักงานเปนผู
ถือหุน 

 
มาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๔ หรอื

กระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ 
 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ให

คณะรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืนดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ไดและใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรค
หน่ึง 

 
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการ

ดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกาํหนดเกี่ยวกับสํานักงาน ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน การจัดแบงสวนงานของสํานักงานและ
ขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกาํหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และ
เงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจาง 

(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของ
เจาหนาที่และลูกจาง รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสํานักงาน รวมทั้ง
การบัญชีและการจาํหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาท่ี หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู

ตรวจสอบภายใน 
(ช) การคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการ

มอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทน 
(ซ) วิธีการและหลักเกณฑในการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือนักวิจัยดาน

การเกษตร 
(๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และ

คาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สํานักงาน 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๓) (ง) ตองเปนไป

ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรง

หรือโดยออมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหท่ี
ประชุมทราบ และใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในท่ีประชุมและหรือมีมติใน
การประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญให

เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ย

ประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา

และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับ

กิจการของสํานักงานตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๗ และมาตรา 
๘ 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื 
(๖)  

(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ

แตงต้ังอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนง

เม่ือ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
หรือหยอนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๒๔ 
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวม
ผูอํานวยการ 

 
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงคของสํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนง
ผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงาน 
รวมทั้งรายงานการเงินและบัญช ีตลอดจนเสนอแผนการเงิน และงบประมาณของปตอไปตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบรหิารกิจการของสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจ ุแตงต้ัง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ี

และลูกจางตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังน้ี ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติหรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ

สํานักงาน เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แต
ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ

แทนอื่นของผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 
  

 
มาตรา ๓๑ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง

จากงบประมาณของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งสํานักงานจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่

ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาชวยปฏิบัติงานของสํานักงานเปนการชั่วคราวตาม

มาตรา ๓๔  
 
มาตรา ๓๒ เจาหนาที ่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของ

สํานักงาน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรอื (๕) 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน 
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตอง

จางหรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสํานักงาน 
 
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกําหนดไวในขอบังคับ 
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนดไวในขอบังคับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให
เจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ในสํานักงานเปนการชั่วคราวได ท้ังน้ี เม่ือไดรับอนุมัติ
จากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสํานักงานตาม
วรรคหนึ่งใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใดๆ 
และใหนับเวลาระหวางท่ีมาปฏิบัติงานในสํานักงาน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว 
แลวแตกรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงาน ใหเจาหนาที่ของ
รัฐตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

 
หมวด ๕ 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน 
 

  
 

มาตรา ๓๕ การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญช ีและการพัสดุของสํานักงานตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยาง
นอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ี

คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะห
วาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา
บันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ของสํานักงาน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคล
อื่นและเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของสํานักงานเปนการเพิ่มเติมได
ตามความจําเปน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึง
ผลงานของสํานักงานในปท่ีลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญช ีรวมทั้งคํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 

 
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญตัิองคการมหาชน พ.ศ. 

๒๕๔๒ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานท่ีไดจัดทําไว ใหสํานักงานจัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวา
สามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมี
ความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลกิจการของสํานักงาน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏใน
ดานประสิทธิผล ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่นตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราว
ตามมาตรานี้ดวยก็ได 

 
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 
 

  
 

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหสํานักงาน
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําของสํานักงานท่ีขัดตอวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสั่ง
สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได 

 
บทเฉพาะกาล 

 
  

 
มาตรา ๔๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหกองทุนพัฒนาการวิจัยการเกษตร

และบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนอันยุบเลิก และใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ืออนุมัติใหมีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน และเงินของกองทุนพัฒนาการวิจัย
การเกษตร และบุคลากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
ไปเปนของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตรประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสามคน เปนกรรมการ และใหผูปฏิบัติหนาท่ี
ผูอํานวยการตามมาตรา ๔๒ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะมี
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ที่ยังไมมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราช

กฤษฎีกานี้ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตรตามพระราชกฤษฎีกานี้เปน
การชั่วคราวจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของกองทุน
พัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ีท่ีจะเปนของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ท่ี
ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยท่ีการเกษตรมีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การวิจัยที่มีประสิทธิภาพในดานการเกษตร และการนํา
ผลของการวิจัยดังกลาวไปใชประโยชนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วิชาการของประเทศ แตในปจจุบันการวิจัยและการใชประโยชนจากผลการวิจัยดังกลาวยังไมไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุนในดานงบประมาณอยางเพียงพอ ดังน้ัน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานวิจัยและนักวิจัยดานการเกษตรและจัดระบบการบริหารงานใหสามารถดําเนินการได
อยางอิสระคลองตัว เอื้ออํานวยตอการใชบุคลากรและทรัพยากรของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใหการวิจัยการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
วิจัยดานการเกษตรเชิงพาณิชย สมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรขึ้นเปนองคการ
มหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๔๖/๒๒ก/๑/๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖] 
 

สุภาพร/พิมพ 
ทรงยศ/สราวุฒ ิจัดทํา 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 


