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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพขึ้นเปนองคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

“ความหลากหลายทางชีว ภาพ” หมายความว า ความแตกตางของสิ่งมี ชีวิ ตจากทุ กแหล ง
ซึ่งหมายความรวมถึงระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางทะเล และระบบนิเวศทางน้ําอื่น ตลอดจนความ
ซับซอนทางนิเวศของระบบนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความหลากหลายของพันธุกรรม ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
“การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” หมายความวา การบริหารจัดการการนําทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิด
กระบวนการสร างงาน สร างรายได สร างโอกาสให แก ประชาชนโดยการส งเสริ มการใช ประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นอยางมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนา
งานวิจัยและการรวบรวมองคความรูความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สํานักงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มรั ก ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สพภ.” และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Biodiversity - Based
Economy Development Office (Public Organization)” เรียกโดยยอวา “BEDO”
มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง
และอาจตั้งสํานักงานสาขาไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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(๑) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชน
และทองถิ่น
(๓) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมทั้งความตองการดานการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ตอคณะรัฐมนตรี
(๔) เก็บรวบรวมและจัดทําบัญชีรายการพืช สัตว และจุลินทรียที่มีแหลงกําเนิดหรือพบได
ในประเทศรวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเปนฐานขอมูลและดูแลการใช
ประโยชนทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(๗) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรองคความรูและการใหบริการการเขาถึงและ
ใชประโยชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
(๘) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเพื่อใหมีการจดทะเบียนคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปองกันและ
แกไขปญหาการละเมิดสิทธิประโยชนของประเทศในเรื่องดังกลาว
(๙) เปน ศูน ยกลางติดตามและประสานการดําเนิน การของหนวยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพใหมีความเชื่อมโยง
กันและสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๑๐) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดใหทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย
มาตรา ๘ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงคต ามมาตรา ๗ ให สํ านั ก งานมี อํ า นาจและหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใดเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๓) จัดหาหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(๔) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๕) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน หรือค้ําประกัน เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของสํานักงาน
(๖) ทําความตกลงและรวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคการหรือหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ และภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๔) และการกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินหรือการค้ําประกันตาม
(๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๓) เงิน อุดหนุน จากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น รวมทั้งจาก
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ สิทธิประโยชน หรือรายไดจากการ
ดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากทรัพยสินของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๓) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสํานักงานขาดความเปน
อิสระหรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักงานจัดใหมีบริการใดอัน อยูในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ของสํานักงาน ใหสํานักงานมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทนหรือคาบริการจาก
กิจการนั้นไดตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๑๑ บรรดารายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได
ของสํานักงานตามจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน
มาตรา ๑๒ ใหทรัพยสินซึ่งสํานักงานไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงินรายไดของสํานักงาน
เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสํานักงาน
มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสํานักงาน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสํานักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณสูงดานการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในทางการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ งและเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของสํานักงาน
ให ผู อํ า นวยการเป น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยตํ า แหน ง และให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม (๑) และ (๓) ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
สํานักงาน
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการหรือผูแทนของสํานักงาน
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๔)
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลื ออยูข องกรรมการซึ่งไดแ ตง ตั้งไว แ ลว เว น แตว าระที่ เหลือ อยูไม ถึงเก าสิบวั น จะไมแ ตงตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่
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มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะกรรมการ
ประกอบดว ยกรรมการทั้ ง หมดเทา ที่ มีอ ยูจ นกวา จะมี การแตง ตั้ งประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมีม ติใ หออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสํานักงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายในการบริหารงานของสํานักงาน
(๒) อนุ มั ติ แ ผนงาน แผนการลงทุ น แผนการเงิ น โครงการ และงบประมาณประจํ าป
ของสํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน
ของผูตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอหามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหกูยืมเงินและการสนับสนุนทางการเงินดานอื่น
(๕) ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําบัญชี รายการพืช
สัตว และจุลินทรีย รวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นตามมาตรา ๗ (๔)
(๖) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
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(๗) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานของสํานักงาน
(๘) จัดตั้งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของสํานักงานในกรณีที่มีความจําเปนและเห็นสมควร
เพื่อ ให บรรลุ วัตถุ ประสงค ของสํา นัก งาน และกํ าหนดวิธีก ารบริ หารงานของสํา นักงานสาขาของ
สํานักงานดังกลาว
(๙) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนผูอํานวยการ
(๑๐) ออกระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน
การประสานระหวางสํานักงานกับสํานักงานสาขา การจัดแบงสวนงานของสํานักงานและขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว การบริหารงานบุคคล เงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การงบประมาณ การบัญชี การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
การตรวจสอบภายใน การสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ การมอบให
ผูอื่น รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่ น
แกคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผูอํานวยการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา
คณะทํางาน เจาหนาที่ และลูกจางของสํานักงาน
(๑๑) กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๑๐) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๐ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกว ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ และ
ใหที่ประชุม พิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้น สมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีม ติ
ในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางาน เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางานจะตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงานหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงาน
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหคณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลาและตองเปน
ผูที่มีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
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มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให อ อก เพราะบกพร องต อหน า ที่ มี ความประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ
มาตรา ๒๗ ผู อํ านวยการมีห น า ที่ บ ริห ารกิ จ การของสํ า นัก งานใหเ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของสํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย และประกาศของคณะกรรมการ และ
เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖
วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สํานักงานบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็น เกี่ ย วกั บการปรับ ปรุ ง กิจ การและการดํ าเนิน งานของสํ านั ก งานให มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสํานักงาน
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตามระเบียบ
หรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสํานักงาน เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
การประสานการปฏิบัติการ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อยางบูรณาการและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานพิจารณารวมกับ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพใหเปนไปโดยสอดคลองกัน
ในกรณีที่การดําเนินการตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวรรคหนึ่งจําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐในเรื่องใด ใหคณะกรรมการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด ๕
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของสํานักงาน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งสํานักงานจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๕) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใ หใ ชบังคับแกเจาหนาที่ช าวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตองจางหรือ
แตงตั้งตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะการดําเนินงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(๕) ถูกใหออกหรื อปลดออก เพราะผิดวิ นัย ตามหลัก เกณฑแ ละวิ ธีการที่ค ณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๕ เพื่ อประโยชน ในการบริ หารงานของสํ านั กงาน รั ฐมนตรี อาจขอให ขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจางของสํานักงานเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น
และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปน
เจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตให
ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงาน
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ในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือน
อยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงาน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๖ การบัญ ชีของสํ านัก งาน ให จัด ทําตามหลัก สากล ตามแบบและหลั กเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอ
ตอคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสํานักงาน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคลอื่น และ
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสํานักงานเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๘ ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณรายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
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มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนใ นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ให มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ สร างความรับผิ ดชอบและความเชื่ อถือแก สาธารณชนในกิ จการ
ของสํานักงาน ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนิน งานของสํานักงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไวใหสํานักงานจัดใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคลที่เปนกลาง
และมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินการโดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งตามวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามวรรคหนึ่ ง จะต อ งแสดงข อ เท็ จ จริ ง ให ป รากฏ
ในด านประสิ ทธิ ผ ล ในด านประสิ ทธิ ภาพ และในด านการพั ฒนาองค กร และในรายละเอี ยดอื่ น
ตามที่คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณี ที่ มี เหตุ จํ าเป น เป น การเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานเปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ เพื่อเปน ทุน ในการดําเนิน กิจการของสํานักงาน ในระยะเริ่มแรกใหรัฐมนตรี
เสนอคณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห มี ก ารจั ด สรรทุ น ประเดิ ม ให แ ก สํ า นั ก งานภายในวงเงิ น ที่ รั ฐ มนตรี
เห็นสมควรเพื่อใหสํานักงานสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ประกอบด ว ย ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ
ให ป ลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มแต ง ตั้ ง ข า ราชการในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูอํานวยการและเลขานุการ
ให ค ณะกรรมการและผู อํ า นวยการชั่ ว คราวปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปจนกว า จะมี ค ณะกรรมการ
หรือผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ แลวแตกรณี ซึ่งตองไมเกิน หนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวัน ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๓ คณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา ๔๒ มีอํานาจหนาที่สรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดแรก และดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและแตงตั้ง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยการนําทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
มาใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยางยั่งยืนควบคูกับการอนุรักษอยางมีดุลยภาพ เพื่อสรางโอกาสใหเกิดกระบวนการ
สรางงาน สรางรายได และกระตุนใหเกิดผูประกอบการใหมโดยใชฐานจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นควบคูกับวิทยาการใหม ๆ มีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ ในการนี้
การจัดตั้งองคกรรูปแบบองคการมหาชนเพื่อทําหนาที่สนับสนุนการใชประโยชน การอนุรักษ และการคุมครอง
การใชประโยชนเชิงรุก การใหบริการ การเขาถึงและการใชประโยชนระหวางผูเกี่ยวของ รวมทั้งการรวบรวม
องคความรู การวิจัยตาง ๆ อยางมีทิศทาง ตลอดจนการเปน ศูน ยกลางติดตาม สงเสริมและประสานงาน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จะทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เปนไปอยางยั่งยืน สมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพขึ้นเปนองคการมหาชนเพื่อดําเนิน
ภารกิจดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

