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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (Public Economic Law) ศึกษากรณีองค์การมหาชน 

(Public Organization) 
ผู้บรรยาย รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ 

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
 องค์การมหาชนมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (State 
Official)1 จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25592 
รักษาการโดยนายกรัฐมนตรี3 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ว่า “โดยที่การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของรัฐ หรือการด าเนินงานตามแผนงาน หรือนโยบายเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ : ด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะจะมีปัญหาความสลับซับซ้อนความขัดแย้งในการด าเนินการ การซับซ้อนของความรับผิดชอบใน
ระหว่างส่วนราชการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่ยืดหยุ่นของกฎระเบียบราชการ ดังนั้น 
เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวและเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการจัดระบบบริหารแนวใหม่ส าหรับภารกิจของรัฐที่มี
ลักษณะเฉพาะ  ในบางกรณีให้มีความคล่องตัว และมีการใช้ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ตลอดจนเพ่ือบูรณาการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกันท างานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพ่ือความ
รวดเร็วในการด าเนินงานซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน จึงสมควรมีกฎหมายให้ฝ่ายบริหารสามารถตั้งหน่วยงาน
บริหารเป็นองค์การมหาชน ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐสาหกิจได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้” 
 ข้อสังเกต “องค์การมหาชน” แตกต่างกับ “องค์การของรัฐบาล” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล พ.ศ. 24964 ตามนัยมาตรา 3 ของกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้อ านาจรัฐบาลจัดตั้ง
องค์การเพ่ือด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือเพ่ือประโยชน์ในการเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือในการ
ครองชีพหรืออ านวยบริการแก่ประชาชน โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินก็ให้กระท าได้โดยตราเป็น  
พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree)ที่มิได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้แสวงหาก าไร โดยมีนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้เช่นเดียวกัน 
 แสดงให้เห็นว่าองค์การมหาชนของไทยยังคงมีสถานะเป็นหน่วยงานบริหารของรัฐ (Government 
Section) ที่มิใช่ส่วนราชการ (Non-Governmental Agency) และมิใช่รัฐวิสาหกิจ (Non-State Enterprise) 

                                                

 1 มาตรา 6 พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. 
 2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ ตอนท่ี 9 ก/ หน้า 5/ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และเล่ม 133/ ตอนที่ 12 ก / หน้า 1/ 8 
กุมภาพันธ์ 2559. 
 3 มาตรา 4 พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. 
 4 ราชกิจจานุเบกา เล่ม 70/ ตอนท่ี 14/ หน้า 268/ 17 กุมภาพันธ์ 2496. 



2 
 

จึงมีลักษณะเป็น “องค์การลูกผสม (Hybrid Organization)” เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ 
เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ (Public Service) 
โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลักแต่ก็มิได้ห้ามแสวงหารายได้ ได้แก่ 

(1) การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2) การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(3) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 
(5) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
(6) การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(7) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(8) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(9) การสังคมสงเคราะห์ 
(10)  การอ านวยบริการแก่ประชาชน หรือ 
(11)  การด าเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด5 
องค์การมหาชนจึงมีลักษณะเป็นหน่วยงานบริหารของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจาก

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรหรือ “ทรัพยากร
มนุษย์” ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายต้นแบบ (Model Law) ที่
ภาครัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการน ามาใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่ง
ในจ านวน 11 ด้านดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งด้านอ่ืนๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาก าไรเป็นหลัก โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (Royal Decree) จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว6 นับตั้งแต่ได้มีการประกาศและมีการน ากฎหมายต้นแบบว่าด้วยองค์การมหาชนฉบับนี้มา
ใช้บังคับจนกระท่ังถึงปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน จ านวน 42 องค์การมหาชน ดังนี้ คือ 

(1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 25427 มีสถานะเป็นองค์การมหาชน     
เฉพาะกิจ เรียกโดยย่อว่า “สปศ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of Education Reform: OER”8 

(2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 25439 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีชื่อย่อว่า “พอช.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Community Organization 
                                                

 5 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การมหาชน ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559. 
 6 มาตรา 5 วรรค 1 พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. 
 7 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ ตอนท่ี 118 ก/ หน้า 45/ 25 พฤศจิกายน 2542. 
 8 มาตรา 5 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542. 
 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ ตอนท่ี 71 ก/ หน้า 5/ 27 พฤศจิกายน 2543 และราชกิจการนุเบกษา เล่มที่ 124/ 
ตอนท่ี 40 ก/ หน้า 171/ 8 สิงหาคม 2550. 
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Development Institute (Public Organization): CODI” 10 คณะกรรมการได้ตราระเบียบที่ส าคัญเช่น 
“ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนว่าด้วยสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
128/ ตอนพิเศษ 2ง/ หน้า 4/ 10 มกราคม 2554) และระเบียบฯ ว่าด้วยสินเชื่อโครงการน าร่องเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128/ ตอนพิเศษ 2 ง/ หน้า 15/ 10 มกราคม 
2554) ฯลฯ 

(3) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254311 มีที่ท าการอยู่ใน 
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพด าเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกันส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข   
และด าเนินกิจการอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และส่งเสริมความต้องการของชุมชน            
การด าเนินการดังกล่าวต้องไม่มุ่งแสวงหาก าไรเป็นหลัก12 

(4) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 254313 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Mahidol Wittayanusorn School” มีที่ท าการอยู่ใน จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์14 

(5) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 254315 มีชื่อว่า “สอทภ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Geo-Information and Space 
Technology Development Agency (Public Organization): GISTDA” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยพัฒนาและด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและ
สร้างดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้ ฯลฯ16 

(6) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255217 เรียกโดยย่อว่า “สมศ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบ

                                                

 10 มาตรา 5 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543. 
 11 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ ตอนที่ 84 ก/ หน้า 12/ 11 กันยายน 2543. 
 12 มาตรา 5 และ 6 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543. 
 13 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ ตอนท่ี 79 ก/ หน้า 1/ 25 สิงหาคม 2543. 
 14 มาตรา 5, 6 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543. 
 15 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ ตอนท่ี 98 ก/ หน้า 19/ 2 พฤศจิกายน 2543. 
 16 มาตรา 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 
 17 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ ตอนท่ี 99 ก/ หน้า 13/ 3 พฤศจิกายน 2543 และราชกิจการนุเบกษา เล่มที่ 126/ 
ตอนท่ี 59 ก/ หน้า 32/ 26 สิงหาคม 2552 และเล่มที่ 135/ ตอนท่ี 53ก/ หน้า 93/ 27 กรกฎาคม 2561. 
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คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ18 

(7) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มีชื่อย่อว่า 
“ศมส.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Princess Maha Chakri Sirinthorn Anthropology Centre (Public 
Organization): SAE” มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานวิจัย รวบรวม เผยแพร่ ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศใน
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนไม่ได้เป็นของรัฐหรือเอกชน ในการผลิต
นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น         
การจัดพิมพ์เอกสาร การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมู ล
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ19 ด าเนินการจัดและ
สนับสนุนการจัดการฝึกอบรม ฯลฯ 

(8) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  256120 มีชื่อย่อว่า “สคพ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The 
International Institute for Trade and Development (Public Organization): ITD” มีที่ท าการ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพ่ือส่งเสริมการค้าและการ
พัฒนา และด าเนินกิจกรรมอืน่ที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทย และองค์การสหประชาชาติกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าแบะการพัฒนา ฯลฯ21 

(9) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
254422 รักษาการโดยนายกรัฐมนตรี (มาตรา 4) มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 เพ่ือจัดสรรเงินกองทุนให้แก่
กองทุนหมู่บ้านน าไปให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านกู้ยืมเงินเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ 
หรือลดรายจ่ายของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองในเขตความ
รับผิดชอบของกองทุนหมู่บ้านนั้น และก าหนดหลักเกณฑ์ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถน าดอกผลที่เกิดจากเงินที่
ได้รับมอบหรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับบริจาคเพ่ือน าไปใช้ ในกิจการของกองทุนหมู่บ้านได้ไปใช้ในกิจการ
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมู่บ้านนั้น 

                                                

 18 มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2543. 
 19 มาตรา 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543. 
 20 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118/ ตอนท่ี 35 ก/ หน้า 1/ 2 พฤษภาคม 2544. 
 21 มาตรา 5 และ 6 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2544. 
 22 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118/ ตอนท่ี 55 ก/ หน้า 1/ 13 กรกฎาคม 2544. 
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(10) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 254523 เดิมมีชื่อว่า “สปน” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Convention and Exhibition Bereau: CEB” 
ปัจจุบันมีชื่อย่อใหม่ว่า “สสปน” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า “Thailand Convention and Exhibition 
Bereau (Public Organization): TECB” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
การจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุน น าเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรม
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความช านาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่ผู้ด าเนิน
ธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติ ฯลฯ24 

(11) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254625 
มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “สวท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Agricultural Research Development Agency 
(Public Organization) : ARDA” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยการเกษตร พัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันอ่ืนของรัฐและเอกชน 
และพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล
และสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ26 

(12) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254627        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาเงินมาให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง น าไปชดเชยราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือรักษาระดับราคา
ขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และด าเนินการใดๆตาม
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน28 

(13) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีชื่อย่อว่า “อพท.” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประสานงานการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และหรือระดับท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
                                                

 23 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ ตอนท่ี 95 ก/ หน้า 13/ 27 กันยายน 2545. 
 24 มาตรา 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 

25 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม120/ ตอนที่ 22 ก/ หน้า 1/ 14 มีนาคม 2546.  
26 มาตรา 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546. 
27 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม120/ตอนท่ี 26ก/หน้า7/26 มีนาคม 2546. 
28 มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546. 
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 ข้อสังเกต ควรเพ่ิมค าว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน 
 (14) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255329 ค าว่า “ซอฟต์แวร์ (Software) หมายความว่า ค าสั่งหรือ
ข้อมูลที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบ” และ ค าว่า “อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หมายความว่า การค้า 
การผลิต หรือการบริการเกี่ยวกับซอฟเเวร์ในทุกรูปแบบและหลากหลายสื่อ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษของส านักงานว่า “Software Industry Promotion Agency (Public Organization): SIPA” 
มีวัตถุประสงค์ (โดยสังเขป) เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและก าหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์ของประเทศ  การสร้างแรงจูงในในการลงทุนด้สนอุตสาหกรรมซอฟแวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการ
ทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ
ซอฟแวร์30 
 ข้อสังเกต ควรออกแบบกฎหมายให้ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน) 
เสนอแนะมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือมอบหมายหรือสั่งการให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)ด าเนินก่ารออกประกาศก็จะสะดวกรวดเร็วมากกว่า 
 (15) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
254631 รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียกโดยย่อว่า “ศ.ศ.ป.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization : SACICT” 
มีที่ตั้งส านักงานนแห่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
ประกอบอาชีพ ผสมผสานเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านตามโครงการส่ง่สริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนบสนุนด้านการตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์ดั งกล่าวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ32 
 ข้อสังเกต ควรต้องเพ่ิมค าว่า “และวิชาชีพ” ต่อจากค าว่า “อาชีพ” เพ่ือน าวิชาชีพวิศวกรรมและ
ปัญญาประดิษฐ์ (Articicial Intelligence : AI) มาผสมผสานเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน     
ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ หรือเพ่ิมเติมความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 

                                                
29 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120/ ตอนท่ี 90 ก/ หน้า 12/ 23 กันยายน 2546 และราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127/ ตอนที่ 

39 ก/ หน้า 1/ 24 มิถุนายน 2553. 
30 มาตรา 3, 5 และ7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2546. 
31 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120/ ตอนท่ี 108 ก/ หน้า 14/ 31 ตุลาคม 2546. 
32 มาตรา 4, 5, 6 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ .ศ.  

2546. 
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 (16) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256133 รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “สวอ.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Gem and Jewelry Institute of 
Thailand (Public Organization): GIT” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับให้มีความสามารถสูงในตลาดโลก ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นศูนย์ข้อมูล
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทุกสภาวการณ์ในตลาดโลก34 
 (17) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ.  
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255335 รักษาการโดยนายกรัฐมนตรี ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Office of Knoeledge Manangement and Development” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์กรการเรียนรู้
ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์หลากหลาย และเป็นองค์กรน าทางด้านฐานความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพ่ือสะสมความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตน ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ศูนย์บริการวิทยาความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่างๆ ได้เเก่ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถีชีวิตของตน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต              
ที่สอดคล้องกับสังคมใหม่และอนาคต ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิด ความสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมผลผลิตหรืองานจากการ
ผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่36 
 (18) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 254837 โดยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของ “การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
หมายความว่า การด าเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ความร่วมมือหรือให้การส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล” และค าว่า “ประเทศเพ่ือนบ้าน 
หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และประเทศอ่ืนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
                                                

33 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120/ ตอนที่ 130 ก/ หน้า 9/ 31 ธันวาคม 2546 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ ตอน
ที่ 53 ก/ หน้า 68/ 27 กรกฎาคม 2561. 

34 มาตรา 4, 5 และ 6 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546. 

35ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ ตอนพิเศษ 19 ก/ หน้า 1/ 4 พฤษภาคม 2547 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/
ตอนท่ี 14 ก/ หน้า 7/ 26 กุมภาพันธ์ 2553. 

36มาตรา 4, 5 และ 6 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547. 
37ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ ตอนที่ 39 ก/ หน้า 1/ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545. 
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กฎหมายฝ่ายบริหารฉบับนี้รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากมีสถามนะเป็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษบกิจ (Economic Policy) ทั้งของราชอาณาจักรไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
องค์การมหาชนนี้มีชื่อย่อว่า “สพพ.” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Neighbouring Countries 
Economic Development Cooperation Agency (Public Organization): NEDA” โดยมีวัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการท่ีเกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินใน
การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (4) ประสานการใช้อ านาจหน้าที่หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือ
หน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน38 

ข้อสังเกต  
(1) องค์การมหาชนนี้มีวิวัฒนาการมาจาก “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความ

ช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ. 2539” ซึ่งบริหารจัดการโดย “คณะกรรมการกองทุนให้
ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน” 

(2) ปัจจุบันโดยมาตรา 15 บัญญัติให้การบริหารและการด าเนินการองค์การมหาชนนี้ โดย 
“คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน” เรียกโดยย่อว่า “คพพ.” 
และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Neighbouring Countries Economic Development Cooperation 
Board: NEDB” 

(3) มาตรา 21(6) ให้คณะกรรมการ คพพ. มีอ านาจหน้าที่เสนอรายชื่อประเทศที่จะเป็นประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้เเล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ ต่อคณะรัฐมนตรี ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอเพ่ิมเติม 
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปินส์ และราชอาณาจักรบรูไน    
ดารุสลามเพ่ือมิให้กฎหมายมองว่ามีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นการเลือกปฏิบัติ (Economic Policy in 
Discriminatory) และเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การร่วมมืออันเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (Asean 
Economic Community: AEC) โดยมีราชอาณาจักรไทยเป็นศูนย์กลาง 

(19) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
254839 รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สทศ.” และใช้ชื่อเป็น

                                                
38 มาตรา 4, 5 และ 7  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548. 
39 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ ตอนที่ 76 ก/ หน้า 18/ 2 กันยายน 2548. 
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ภาษาอังกฤษว่า “International Institue of Educational Testing Service (Public Organization): 
NIETS” มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษา และทกสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับนานาชาติ40 

(20) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254841 
โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมาบของค าว่า “การวิจัยและการพัฒนาหมายความว่าการค้นคว้าทดลอง 
การส ารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูล ความรู้ การประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยน การถ่ายทอด การประยุกต์ การส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือน าองค์ความรู้และวิทยาการไปใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่สูง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและพัฒนาที่คณะกรรมการก าหนด” และค าว่า “พ้ืนที่สูง หมายความว่า พ้ืนที่
ที่เป็นภูเขา หรือพ้ืนที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป หรือพ้ืนที่ที่อยู่ในระหว่างพ้ืนที่สูงตามที่
คณะกรรมการก าหนด” องค์การมหาชนนี้ รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีชื่อ
เรียกวงการนี้โดยย่อว่า “สวพส.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Highland Research and Development 
Institute (Public Organization): HRDI” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้  

 (1) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง 
(2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตลอดจนรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 
(3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษา 
ค้นคว้ า  วิ จั ย  พัฒนาและการถ่ า ยทอดข้ อมู ล และ เทค โน โลยีบน พ้ืนที่ สู ง ที่ เ หมาะสม สู่ ชุ มชน 
  (4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็น
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว 

(5) ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับ
นานาชาติ 
  (6) ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาและการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่
สูงที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา  

                                                
40 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548. 
41 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ ตอนที่ 95 ก/ หน้า 1/ 14 ตุลาคม 2548. 
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  (7) สนับสนุนและด าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวงและ
สินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการให้มีการจดทะเบียน
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ42 

 (8) จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านอ่ืนๆ 
ด าเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
ของสถาบัน43 

(21) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254944 
โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติค าว่า “เทคโนโลยีนิวเคลียร์ หมายความว่า วิทยาการในการน าความรู้ด้านนิวเคลียร์
ไปใช้ประโยชน์แก่มนุษยชาติ” กฎหมายบริหารฉบับนี้รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียกโดยย่อองค์การมหาชนนี้ว่า “สทน.” และใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand 
Institute of Nuclear Technology (Public Organization): TINT” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  (1) วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ 
  (2) ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี 
  (3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
  (4) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี45 
 ข้อสังเกต ควรต้องเพ่ิมวัตถุประสงค์ข้อ (4) เกี่ยวกับการให้การศึกษาด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์
และการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะในโรงเรียนหลักสูตรนักเรียนทหาร 
ทุกเหล่าทุกกองทัพ เนื่องจากว่าการสู้รบในการท าสงครามในอนาคตไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธนิวเคลียร์   
ต่อกัน 
 (22) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ.  
2546 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2550 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 
2549 และมาตรา 44(3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

                                                
42 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548. 
43 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ ตอนที่ 37 ก/ หน้า 1/ 9 มิถุนายน 2552. 
44 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123/ ตอนที่ 39 ก/ หน้า 1/ 20 เมษายน 2549. 

 45 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549. 
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 (23) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
255046 โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของ “ก๊าซเรือนกระจก หมายความว่า บรรดาก๊าซอันเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของบรรยากาศทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งดูดซึมและปล่อยซ้ ารังสี
อินฟราเรด”  

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันเป็นผลจาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม และที่เพ่ิมเติมจากความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศทางธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน” 

“กลไกการพัฒนาที่สะอาด หมายความว่า กลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโตภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งท าขึ้น ณ เมืองเกียวโต เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2540” องค์การมหาชนนี้รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรียกโดยย่อว่า “อบก.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Thailand Greenhouse Gas 
Management  Organ i s a t i on (Pub l i c  O rgan i za t ion ) :  TGO” โดยมี วั ตถุประสงค์ ดั งนี้ 
  (1) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับค ารับรอง 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ
รับรอง 

(3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เก่ียวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
(4) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค ารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการก าหนด 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ47 

(24) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
255048 โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายความว่า ความ
แตกต่างของสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่งซึ่งหมายความรวมถึงระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางทะเล และระบบ
นิเวศทางน้ าอ่ืน ตลอดจนความซับซ้อนทางนิเวศของระบบนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของ
พันธุกรรม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ” 

                                                

 46 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ ตอนที่ 31ก/ หน้า 53/ 6 กรกฎาคม 2550. 
47 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550. 
48 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ ตอนที่ 34 ก/ หน้า 10/ 16 กรกฎาคม 2550.  
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“การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หมายความว่า การบริหารจัดการการน าทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย
และการรวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น” 

พระราชกฤษฎีการักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนี้มีชื่อว่า “สพภ.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Biodiversity-Based Economy Development 
Office: BEDO (Public Organization) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน

และท้องถิ่น 
(4) เก็บรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งก าเนิด หรือพบได้ใน

ประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาทางชุมชนและท้องถิ่น  

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
ฯลฯ 

…........ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเพ่ือให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชน และท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์หาประโยชน์ของประเทศ49 ในเรื่องดังกล่าว 

 ข้อสังเกต กรณีที่มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน
และท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น  
จะถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศ 

(25) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ.255150 โดยนัย
มาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของ “เครือ่งก าเนิดแสงซินโครตรอน หมายความว่า เครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าด้วยแรงไฟฟ้าหรือแม่เหล็กหรือแรงอ่ืนใดที่ให้มีความเร็วและพลังงานสูง เพ่ือปลดปล่อยพลังงานใน
รูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” และ “แสงซินโครตรอน หมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องก าเนิด

                                                
49 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ .ศ. 

2550. 
50 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ ตอนที่ 100 ก/ หน้า 7/ 19 กันยายน 2551. 
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แสงซินโครตรอน” เป็นกฎหมายที่รักษาการณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีชื่อ
เรียกโดยย่อว่า “สช.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Synchrotron Light Research Institute (Public 
Organization): SLRI จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน 
(2) ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 
(3) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน51 

(26) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.  
255152 โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติถึงความหมายของ “สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร หมายความว่า 
การท าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าหรือการเกษตรมาผ่านกระบวนการจัดการสารสนเทศ จนเป็นข่าวสารด้าน
ทรัพยากรน้ าหรือการเกษตร ซึ่งอาจอยู่ในรูปข้อความ ตาราง กราฟ หรือภูมิสารสนเทศที่พร้อมน ามาใช้
ปฏิบัติงานประกอบการตัดสินใจ ประกอบการวางแผนจัดการ และน ามาสรุปเป็นความรู้ได้”พระราชกฤษฎีกา
รักษาการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกชื่อย่อว่า “สสนก.” และใช้ชื่อเรียก
ภาษาอังกฤษว่า “Hydro and Agro Informatics Institute: HAII” มีวัตถุประสงค์(โดยย่อ)เพ่ือวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากร
น้ าและการเกษตร บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล ฯลฯ53 

(27) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255154 
โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “ดาราศาสตร์ หมายความว่า วิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งที่ศึกษา
เกีย่วกับดวงดาวและสรรพสิ่งในเอกภพ” โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีชื่อย่อว่า “สดร.” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Astronomical Research 
Institute of Thailand (Public Organization): NARIT” โดยมีวัตถุประสงค์(โดยสังเขป)เพ่ือค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาดาราศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ 
สถาบันศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ55 

(28) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255156  
โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัตินิยามศัพท์ที่ส าคัญ เช่น  

                                                
51 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551. 
52 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ ตอนที่ 138 ก/ หน้า  25/ 31 ธันวาคม 2551. 
53 มาตรา 4, 5  และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ .ศ. 

2551. 
54 ราชกิจจานุเบกษา 125/ ตอนที่ 138 ก/ หน้า 41/ 31 ธันวาคม 2551. 
55 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551.  
56 ราชกิจจานุเบกษา 125/ ตอนที่ 138 ก/ หน้า 57/ 31 ธันวาคม 2551. 
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“เทคโนโลยีป้องกันประเทศ หมายความว่า วิทยาการในการท าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่
หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศและด้านการทหารอ่ืนๆ รวมถึงการ
ประยุกตใ์ช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม” 

“โครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ หมายความว่า โครงการที่กระทรวงกลาโหมก าหนดและอนุมัติ
ให้มีแผนแม่บท ในการด าเนินโครงการและมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์โดยวิธีวิจัยและพัฒนา” 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีชื่อย่อว่า “สทป.” และใช้ชื่อ
เรียกภาษาอังกฤษว่า “Defence Technology Institute (Public Organisation): DTI” โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 

 (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ และด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ฯลฯ 
 ….. 
 (3) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

สถาบันการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ57 
(29) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255258 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีชื่อเรียกย่อว่า “พกฉ.” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Golden Jubilee 
Museum of agriculture office (Public Organization): GOJUMAO” ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี มี
วัตถุประสงค์(โดยสังเขป) ดังนี้ 

(1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความ 
สัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ และ
โครงการพระราชพิธีต่างๆที่เก่ียวข้องในด้านการเกษตร 
  (2) เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ...
ให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ 

ฯลฯ 
  ….. 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือและให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบัน 

                                                
57 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551. 
58 ราชกิจจานุเบกษา 126/ ตอนที่ 41 ก/ หน้า 1/ 22 มิถุนายน 2552.  
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การศึกษา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือน ามาพัฒนาส านักงาน59 
 (30) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ.   
255260 โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัตินิยามความหมายที่ส าคัญ เช่น 
 “สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ” 
 “การรับรองคุณภาพ หมายความว่าการรับรองว่าสถานพยาบาลมีองค์ประกอบของการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดี และมีคุณภาพตามมาตรฐาน       
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยเป็นการรับรองระบบการด าเนินงานของสถานพยาบาล มิใช่รับรองผลการรักษา
ผู้ป่วยแต่ละราย” 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีชื่อย่อองค์การมหาชนนี้
ว่า “สรพ.” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Healthcare Accreditation Institute (Public 
Organization): HAI” โดยมีวัตถุประสงค์(สังเขป) ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 
รวมทั้งก าหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล 

ฯลฯ 
….. 

 (5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การ พัฒนาและการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล ฯลฯ61  
 (31) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255262 โดยนัยมาตรา 3 ได้
บัญญัติค าว่า “ภาพยนตร์ หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียง ที่สามารถน ามาฉายให้เห็น
เป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และหมายความรวมถึงวีดีทัศน์และโสตทัศนทั้งปวง ทั้ งนี้ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ มี
ชื่อย่อว่า “หภ.” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Film Archive (Public Organization): FA” โดยมี
วัตถุประสงค์(สังเขป) ดังนี้  

                                                
59 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552.  
60 ราชกิจจานุเบกษา 126/ ตอนที่ 41 ก/ หน้า 17/ 22 มิถุนายน 2552. 
61 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552. 
62 ราชกิจจานุเบกษา 126/ ตอนที่ 41 ก/ หน้า 34/ 22 มิถุนายน 2552. 
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(1) จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดท าระบบทะเบียนภาพยนตร์ และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพ่ือเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ  

ฯลฯ 
….. 
(5) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์  ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางาน

ศิลปะวัฒนธรรมและการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต 

(7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ เชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์
นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อ่ืนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ63 
 (32) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255264 โดยนัย
มาตรา 3 ได้บัญญัตินิยามความหมายที่ส าคัญไว้ดังนี้ 
 “นวัตกรรม หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม และหมายความรวมถึงสิ่งที่เกิดจากความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต       
หรือบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี และการแพร่กระจาย
เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมที่น ามาใช้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจการลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้ แหล่งใหม่ รวมทั้ง
การจ้างงานใหม”่ 
 “โครงการนวัตกรรม หมายความว่า โครงการที่เกี่ยวกับการริเริ่มหรือปรับปรุง เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ โดย
การบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตหรือบริการใหม่ 
หรือเพ่ือเกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม เพ่ือให้
เกดิผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม” 
 “เครือข่ายนวัตกรรม หมายความว่า กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดนวัตกรรมร่วมกัน ทั้งในระดับบริษัท ระดับสถาบัน และ
ระดับประเทศ ซึ่งจะท าให้มีระบบนวัตกรรมร่วมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่าย” 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 
องค์การนี้มีชื่อเรียกย่อว่า “สนช.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า National Innovation Agency ( Public 
Organization): NIA โดยมีวัตถุประสงค์(สังเขป) ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ 

                                                
63 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552.  
64 ราชกิจจานุเบกษา 126/ ตอนที่ 63 ก/ หน้า 1/1 กันยายน 2552. 
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ฯลฯ 
  ….. 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ของเครือข่ายวิสาหกิจใน
สาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง ฯลฯ65 
 (33) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.  
255466 โดยนัยมาตรา 3 บัญญัติความหมายของ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท า
ขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีชื่อเรียกโ ดยย่อว่า “สพธอ.” และมีชื่อเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Electronic transaction development agency (organization): ETDA” โดยมี
วัตถุประสงค์(พอสังเขป) ดังนี้ 
  (1) พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
  (2) พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
  (3) ศึกษาความต้องการโดยสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่จะรองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ในด้านต่างๆ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ฯลฯ67 
 ข้อสังเกต ควรเปลี่ยนค าว่า “อุตสาหกรรม” เป็น “วิสาหกิจ” เพราะค าว่า “วิสาหกิจ” นั้นมี
ความหมายตามนัยกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมด้วย
 (34) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255468 โดยนัยมาตรา 
3 ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “วิชาชีพ หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานของ
บุคคล ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยววชาญและความช านาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงวิชาชีพของ
องค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ” ค าว่า คุณวุฒิวิชาชีพ หมายความว่า การรับรองความรู้ 
ความสามารถและทักษะของบุคคลในการท างานตามมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้ และค าว่า 
“มาตรฐานอาชีพ หมายความว่า การก าหนดสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้” 
โดยมีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  องค์ก ารมหาชนนี้มีชื่อย่อว่า “สคช.”69                
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้ 

                                                
65 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552. 
66 ราชกิจจานุเบกษา 128/ ตอนที่ 10 ก/ หน้า 33/ 21 กุมภาพันธ์ 2554. 
67 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

2544. 
68 ราชกิจจานุเบกษา 128/ตอนท่ี 21ก/ หน้า 5/ 30 มีนาคม 2554. 
69 มาตรา 4 และ 5 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554.  
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  (1) ด าเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
  (3) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  (4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
  (5) ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์ หรือสถาบันฝึกอบรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ70 
 ข้อสังเกต 
 (1) ค าว่า “วิชาชีพ” ตามนิยามศัพท์ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนี้ไม่รวมถึง
วิชาชีพขององค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยองค์กรวิชาชีพเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์และควบคุมความประพฤติของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ ในปัจจุบันมี 
15 วิชาชีพ ได้แก่  
  1) วิชาชีพทนายความโดยสภาทนายความ 
  2) วิชาชีพแพทย์หรือวิชาชีพเวชกรรมโดยแพทยสภา 
  3) วิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาโดยคุรุสภา 
  4) วิชาชีพทันตแพทย์โดยทันตแพทย์สภา 
  5) วิชาชีพสัตวแพทย์โดยสัตวแพทย์สภา 
  6) วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยสภาการพยาบาล 
  7) วิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์ 
  8) วิชาชีพเภสัชกรรมโดยสภาเภสัชกรรม 
  9) วิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยสภาแพทย์การแผนไทย 
  10) วิชาชีพแพทย์แผนจีนโดยคณะกรรมการวิชาชีพสภาการแพทย์แผนจีน 
  11) วิชาชีพกายภาพบ าบัดโดยสภาการกายภาพบ าบัด 
  12) วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยสภาวิศวกร 
  13) วิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยสภาสถาปนิก 
  14) วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ 
  15) วิชาชีพบัญชีโดยสภาวิชาชีพบัญชี71 

                                                
70 มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. 
71 ข้อมูล ณ วันที่  23 มีนาคม 2558 ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา. 
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 (2) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีก าลังคนที่มีสมรรถนะสามารถสนับสนุนการยกระดับการ
ผลิตและบริการที่ใช้องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยสมรรถนะแรงงานนั้นต้ องวัดไว้อย่างมี
มาตรฐานเป็นระบบและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ช่วยเหลือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตรง
ความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น อันน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรมหาชน 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันได้ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
จ านวน 72 วิชาชีพ72 ได้แก่ 
  1) สาขาวิชาชีพก่อสร้าง 
  2) สาขาวิชาชีพอัญมณีและการท าเครื่องประดับ 
  3) สาขาวิชาชีพการเชื่อม 
  4) สาขาวิชาชีพการกีฬา 
  5) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ 
  6) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาคาร 
  7) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
  8) สาขาวิชาชีพการผังเมือง 
  9) สาขาวิชาชีพภาษาต่างประเทศและล่ามแปล 
  10) สาขาวิชาชีพการสื่อสารและสื่อสารมวลชน 
  11) สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น 
  12) สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  13) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรมและเกษตรแปรรูป 
  14) สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน 
  15) สาขาวิชาชีพช่างท าผม 
  16) สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ 
  17) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
  18) สาขาวิชาชีพการบิน 
  19) สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก 

                                                

 72 ราชกิจจานุเบกษา 131/ ตอนพิเศษ 40 ง/ หน้า 18/ 28 กุมภาพันธ์ 2557. 
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  20) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการงานแต่งงาน 
  21) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ 
  22) สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ 
  23) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง 
  24) สาขาวิชาชีพธุรกิจประกัน 
  25) สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย 
  26) สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
  27) สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  28) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 
  29) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
  30) สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน 
  31) สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา 
  32) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน 
  33) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา 
  34) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ 
  35) สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง 
  36) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 
  37) สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง 
  38) สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 
  39) สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
  40) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 
  41) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 
  42) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
  43) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
  44) สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 
  45) สาขาวิชาชีพผลิตรถยนต์ 
  46) สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
  47) สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการ
กีฬา) 
  48) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
  47) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 
  50) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
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  51) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแก้วและเครื่องแก้ว 
  52) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ 
  53) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก 
  54) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก 
  55) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการท าความสะอาด 
  56) สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  57) สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย 
  58) สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี 
  59) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
  60) สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
  61) สาขาวิชาชีพธุรกิจสถานีบริการเชื้อเพลิง 
  62) สาขาวิชาชีพธุรกิจฌาปนกิจ 
  63) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร 
  64) สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการท างาน 
  65) สาขาวิชาชีพบริการทางการศึกษา 
  66) สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและส ารวจความคิดเห็น 
  67) สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน 
  68) สาขาวิชาชีพบริหารเทคโนโลยี 
  69) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า 
  70) สาขาวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ 
  71) สาขาวิชาชีพเครื่องท าความเย็น 
  72) สาขาวิชาชีพการเดินเรือ 
 (35) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการอาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255473 
โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของบุคคลและองค์กรที่มีส่วนได้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกานี้ได้แก่  

“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่ ไม่มีที่ดินท ากินหรื อม ี          
แต่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

“ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

“ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะได้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                
73 ราชกิจจานุเบกษา 128/ ตอนท่ี 33 ก/ หน้า 1/ 10 พฤษภาคม 2554. 
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“องค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้พัฒนาที่อยู่
อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

“เครือข่ายองค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
กระท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น 

“ธนาคารที่ดิน” หมายความว่า องค์กรที่ท าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจัดซื้อที่ดินจากเอกชน เพ่ือน ามาจัดให้
เกษตรกรผู้ยากจน หรือผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เช่า เช่าซื้อ หรือเข้าท าประโยชน์และสนับสนุนทาง
การเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พระราชกฤษฎีการักษาการณ์โดยนายกรัฐมนตรี เท่ากับว่าหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ องค์การ
มหาชนแห่งนี้มีชื่อย่อว่า “บจธ.” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “The Land Bank Administration 
Institute (Public Organization): LABAI ”เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งความตกลงและความร่วมมือกับองค์กร            
หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ       
และเอกชนที่มิได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง74 

อนึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ 

ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
(2) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของ 

ที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ 
(3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและด าเนินการให้ได้มาซึ่ง 

ที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(4) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งท่ีดินท ากินและที่ดินส าหรับการอยู่ 
อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน 

(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน75 
(36) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

255476 โดยนัยมาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของ “ชีววิทยาศาสตร์ หมายความว่า วิทยาศาสตร์ทาง

                                                
74 มาตรา 4, 5, 7(3) และ 8(9) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. 
75 มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554.  
76 ราชกิจจานุเบกษา 128/ ตอนท่ี 42 ก / หน้า 37/ 27 พฤษภาคม 2554. 
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การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีชื่อย่อว่า “ศชส.”77 ผู้เขียนอยากให้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษเพ่ือความ
ร่วมมือกับต่างประเทศว่า “Center for Bioscience Excellence: CBE” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 (1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดการวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
(3) พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์ 
(4) จัดท าและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(5) ประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาท่ี 

เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(6) ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์78 

(37) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255479 มีชื่อย่อว่า “ศคธ.”  
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Moral Protection Center (Public Organization): MPC” มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็น
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม      
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี80 

(38) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
255481 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีชื่อย่อว่า “สธท.” และมีชื่อเรียก

                                                
77 มาตรา 4 และ 5 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. 
78 มาตรา 7 เรื่องเดียวกัน. 
79 ราชกิจจานุเบกษา 128/ ตอนท่ี 46 ก/ หน้า 15/ 9 มิถุนายน 2554. 
80 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. 
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เป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Justice (Public Organization): TU” โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งดังนี ้

 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและการช่วยเหลือผู้กระท าผิดหลัง
พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมอันจะน าไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม 

(4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติ สถาบันสมทบ (Programme 
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน 

(5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ82 
 (39) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255583 มาตรา 3     
ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “วัคซีน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิตหรือที่ได้จากการสังเคราะห์ หรือ
กระบวนการอ่ืนใดที่น ามาใช้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ เพ่ือป้องกันรักษาหรือลดความรุนแรงของ
โรค” สถาบันนี้มีชื่อย่อว่า “สวช.” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine Institute  
(Public Organization): NVI” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการจัดตั้งดังนี้ 

(1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

(4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

                                                                                                                                                  
81 ราชกิจจานุเบกษา 128/ ตอนท่ี 48 ก/ หน้า 1/ 13 มิถุนายน 2554. 
82 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ .ศ. 

2554.  
83 ราชกิจจานุเบกษา 129/ ตอนท่ี 75 ก/ หน้า 1/ 10 สิงหาคม 2555. 



25 
 

(5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนา
วัคซีน 

(6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ84 
 (40) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255685 มาตรา 3 
ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “การพัฒนาพิงคนคร หมายความว่า การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่
ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว” มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “สพค.” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Pinkanakorn  
Development Agency (Public Organization): PDA” มีส านักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่86 
  อนึ่งส านักงานพัฒนาพิงคนครมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่
ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาพิงคนคร 
  (2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภารกิจตาม
(1) 
  (3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 
  (4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
  (5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน87 
 ข้อสังเกต (1) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และ
บริเวณท่ีเกี่ยวเนื่องเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพสูงมีความพร้อมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว การลงทุนและความเข้มแข็งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สมควรส่งเสริมและ
จัดให้มีการพัฒนาในรูปแบบพิเศษ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว กับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และอาจใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่อ่ืนต่อไปอีกได้ใน
อนาคต ในการนี้ ให้โอนกิจการของส านักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

                                                
84 มาตรา 4, 5 และ 7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555. 
85 ราชกิจจานุเบกษา 130/ ตอนท่ี 15 ก/ หน้า 1/ 11 กุมภาพันธ์ 2556. 
86 มาตรา 4, 5 และ6 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนานครพิงค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556. 
87 มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกาเดียวกัน. 
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นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มาเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน สมควรจัดตั้งส านักงานพัฒนา
พิงคนครขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  (2) ควรจัดตั้งส านักงานพัฒนาจังหวัดอ่ืนที่เคยเป็นหัวเมือง และมีเอกลักษณ์รวมทั้งมี
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรไทย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดปัตตานี โดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาอาณาจักรสุโขทัย ส านักงานพัฒนาอาณาจักร
ลพบุรี ส านักงานพัฒนานครศรีอยุธยา ส านักงานพัฒนานครรัฐปัตตานี และส านักงานพัฒนานครสุ วรรณภูมิ 
(พ้ืนที่สนามบินสุวรรณภูมิ) มีพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 
 (41) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม    
ในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 255888 มาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของค าว่า  “ความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายความว่า การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุ
อันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการท างานหรือ
เกี่ยวกับการท างาน” สถาบันนี้มีชื่อย่อว่า “สสปท.” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of 
occupational Safety and Health (Public Organization): TOSH” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้89 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน สสปท. (TOSH) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อีกทั้งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของภาครัฐ      
และเอกชน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ทัง้ในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิทยากร ฯลฯ90 
 ข้อสังเกต  
 (1) ควรปรับปรุงแก้ไขชื่อพระราชกฤษฎีกานี้เล็กน้อยด้วยการเติมค าว่า  “ของภาครัฐและเอกชน” 
ต่อท้ายสภาพแวดล้อมในการท างานโดยชื่อใหม่คือ “สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย            
และสภาพแวดล้อมในการท างานของภาครัฐและเอกชน” ทั้งนี้เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่        
ที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 (2) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากจะเป็น
การป้องกันหรือท าให้ปลอดจากเหตุที่จะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ

                                                
88 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ ตอนที่ 43 ก/ หน้า 17/ 21 พฤษภาคม 2558.  
89 มาตรา 4 และ 5 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558.  
90 มาตรา 4, 7 และ 8(3) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน (องค์การมหาชน) 2558. 
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อนามัยอันเนื่องจากการท างาน ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2554 บัญญัติให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สมควรจัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อให้การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้91 
 (42) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 256192 เดิม
คือส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Government) โดยนัยมาตรา 3 ได้
บัญญัติความหมายของค าว่า “รัฐบาลดิจิทัล หมายความว่า การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
และการท างานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน 
และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” โดยนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ส านักงาน
นี้มีชื่อย่อว่า “สพร.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Digital Government Development Agency (Public 
Organization): DGA” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานกลางของระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ท าหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืน
เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
การให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล 
  (2) จัดท ามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล      
และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการท างานระหว่างกันของหน่วยงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
(5) พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 

                                                

 91 หมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) 2558. 
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อย่างสะดวก รวดเร็ว และม่ันคงปลอดภัย 
  (6) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล 
  (7) ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่ง เสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(8) สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท ากรอบการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการประจ าปีที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล 
  (9) ด าเนินการอ่ืนเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีแนวทางที่สอดคล้องกันหรือเป็นระบบเดียวกัน 
ส านักงานอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานหรือร่วม
ด าเนินการกับส านักงานตามมาตรานี้ได้ 

ข้อสังเกต องค์การมหาชนที่ได้รับการจัดตั้งตาม พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ.  2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (สิงหาคม) พ.ศ. 2561) มีจ านวนทั้งสิ้น 42 
องค์การมหาชนที่มีสถานะที่มิใช่ส่วนราชการและมิใช่รัฐวิสาหกิจ จึงมีสถานะเป็น “องค์การลูกผสม” ที่มีการ   
เรียกขานกันอย่างไม่เป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลโดยมิได้
แสวงหาก าไร ตรงนี้จึงแตกต่างกับองค์การตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 
249693 ที่มีบทบัญญัติ (มาตรา 3) เมื่อรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจัดตั้งองค์การเพ่ือด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์หรือเพ่ือประโยชน์ในการเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออ านวยบริการ      
แก่ประชาชน โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (โดยมิได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้แสวงหาก าไร) ก็ให้กระท าได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

(โปรดศึกษาเพ่ิมเติมในองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาล) 

                                                

 93 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70/ ตอนที่ 14/ หน้า 268/ 17 กุมภาพันธ์ 2561. 


