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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรจั ดตั้ ง สํ า นั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“กรรมการ” หมายความว า กรรมการสํ า นั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สํานักงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น เรียกวา “สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “พกฉ.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
“The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)” เรียกโดยยอวา
“GOJUMAO”
มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดปทุมธานี และอาจตั้ง
สํานักงานสาขาไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธ
ในดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการ
พระราชพิธีตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานการเกษตร
(๒) เป น ศู น ย ก ลางในการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ กี่ ย วกั บ การเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ
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โครงการพระราชพิธีตาง ๆ และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงาน
ภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ รวมทั้ ง สถาบั น เกษตรกร องค ก รชุ ม ชน
และประชาชนผูสนใจ
(๓) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ
บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดาน
การเกษตรของประเทศไทยรวมถึ ง พั น ธุ สั ต ว ห ายาก ตลอดจนเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การเกษตร เพื่อประโยชนในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน
(๔) จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคา
และการเผยแพร ประชาสั มพั นธ ที่ เกี่ ยวข องกั บโครงการพระราชดํ าริ พระราชกรณี ยกิ จ โครงการ
พระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม
(๕) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประสานความร ว มมื อ และให คํ า ปรึ ก ษาแก โ ครงการหลวง
สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
องคความรู ขอมูล และเจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร
เพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือ หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดําเนินงานของสํานักงาน
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๖) จําหนายสินคา หรือใหบริการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๗) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตาง ๆ
ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
การเขารวมทุนตาม (๕) และการกูยืมเงินตาม (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
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หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น รวมทั้งจาก
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๓) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสํานักงานขาดความเปน
อิสระหรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํา
รายไดของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของสํานักงาน
เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสํานักงาน
มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของสํานักงาน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสํานักงาน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการสํ า นั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ประกอบดวย
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(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณสูงทางดานการบริหาร
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ า นวนห า คน ไดแ ก ปลั ด กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม เ กิ น สี่ ค น ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ดานการเกษตร ดานการบริหารจัดการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสํานักงาน
โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสํานักงาน
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงาน
ในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตองแตงตั้งตามขอ
ผูกพัน หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง และในกรณีที่ ป ระธานกรรมการพ น จากตํ า แหน งก อ นวาระ
ใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน และขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่
และลูกจาง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสํานักงาน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๕) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๔) (ง) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ถามีขอความจํากัดอํานาจ
ของผูอํานวยการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๘
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

มาตรา ๑๙ การประชุ ม คณะกรรมการต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่อ งที่ ค ณะกรรมการพิจ ารณา ให ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู นั้น แจ งใหที่ ประชุ ม ทราบ
และใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ
ในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญเป น ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานจะตอ งไมเปนผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแยง
กับวัตถุประสงคของสํานักงาน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ผูปฏิบัติหนาที่แทน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

มาตรา ๒๓ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลาและตองเปน
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ
มาตรา ๒๖ ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสํ า นั ก งานให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของสํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเป นผู บั งคั บบั ญชาเจ าหน าที่ และลู กจ างทุ กตํ าแหน ง เว นแต ผู ดํ ารงตํ าแหน งผู ตรวจสอบภายใน
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปา หมายและแผนงานตอ คณะกรรมการ เพื่อ ใหก ารดํา เนินงานของสํา นัก งาน
บรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานให มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสํานักงาน
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันสํานักงาน เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า ง ได แ ก ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยได รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งจาก
งบประมาณของสํานักงาน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งสํานักงานจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสํานักงานเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
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มาตรา ๓๑ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๕) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสํานักงาน
(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งสํานักงานจําเปนตอง
จางหรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่และลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ
(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ไวในระเบียบหรือขอบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ
พนักงาน เจา หนา ที่ หรือผู ปฏิบัติ งานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนท องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สํานักงานเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมี
ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน
เปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงาน สําหรับการคํานวณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
เต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงาน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ในระดับตําแหนงที่ไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งาน ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ใหสํ านัก งานจัดทํ างบดุล งบการเงิ น และบัญ ชีทํา การสง ผูสอบบัญ ชีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสํ า นั ก งาน สอบถามผู อํ า นวยการ ผู ต รวจสอบภายใน เจ า หน า ที่ แ ละลู ก จ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสํานักงานเปนการเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการ
ของสํานักงาน ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสํานักงานจัดใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือ
คณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก
หรือแตงตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานจะต อ งแสดงข อ เท็ จ จริ ง ให ป รากฏ
ในดานประสิทธิผล ในดานประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่นตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลจํ า เป น เป น การเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผล
การดําเนินงานเปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน เพื่อการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสํานักงานชี้แจงแสดง
ความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน
นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฉพาะในสวนที่
เกี่ ย วกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารเกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ไปเปนของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต ง ตั้ ง จํ า นวนไม เ กิ น สี่ ค น เป น กรรมการ และผู อํ า นวยการตามมาตรา ๔๑ เป น กรรมการและ
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ ไ ปพลางก อ น จนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง ผู อํ า นวยการตามพระราชกฤษฎี ก านี้
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ ขาราชการของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผู ใดสมั ครใจเปลี่ ยนไปเป นเจ า หน าที่ ข องสํ านั กงาน
ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด
ภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นที่ พระราชกฤษฎี กานี้ ใช บั งคั บ และต องผ านการคั ดเลื อกหรื อประเมิ น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด
การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหถือวาเปน
การออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กหรื อ ประเมิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให มี ผ ลในวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๒ ไดรับเงินเดือน
คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจางตามที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่เจาหนาที่ผูนั้นไดรับอยูเดิม
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนใ นการนั บเวลาการทํา งานสํา หรับคํา นวณสิท ธิประโยชนตาม
ขอบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ขาราชการของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่
ของสํานั กงานตามพระราชกฤษฎี กานี้ ประสงคจะให นับเวลาการทํ างานในขณะที่ เปน ขา ราชการ
ตอเนื่องกับเวลาการทํางานของเจาหนาที่ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหมีสิทธิกระทําได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด
มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักงาน
ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ ให นํ า ระเบี ย บของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารเกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบ
วัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหมีสถานที่เก็บรวบรวม
วัตถุ วั สดุอางอิ ง สิ่ งประดิ ษฐ การจําแนกประเภทวัตถุ บันทึ กหลั กฐาน สงวนรักษา และแสดงสิ่งตาง ๆ
ที่มีความสํ าคัญเกี่ยวกั บโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต าง ๆ แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร และการเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และเปนศูนยกลางแหลงความรู
เพื่อใหประชาชนไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิวัฒนาการหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชดานการเกษตร
รวมทั้ งส งเสริ ม สนั บสนุ น และประสานความร วมมื อกั บหน วยงานต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข อง ดั งนั้ น เพื่ อให
การดํ าเนิ นการข างต นเป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความคล องตั วในการบริ หารจั ดการ สมควรจั ดตั้ ง
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชน เพื่อดําเนินภารกิจดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

