
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตัง้องคก์ารสวนสตัว์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๐  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ 

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ทุกชนิด  

“เพาะพันธุ์”  หมายความว่า  ขยายพันธุ์สัตว์ที่น ามาเลี้ยงไว้โดยวิธีผสมพันธุ์สัตว์   และ

หมายความรวมถึงขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียมหรือการย้ายฝากตัวอ่อนหรือโดยวิธีการอื่น ๆ  ด้วย 

“องค์การ”  หมายความว่า  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ  

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 

การจดัตั้ง  วัตถุประสงค์  และหนา้ที่และอ านาจ 
 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การขึ้นองค์การหนึ่ง  เรียกว่า  “องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย”  

แ ละ ให้ ใ ช้ ชื่ อ เ ป็ นภ าษาอั ง ก ฤษว่ า   “ The  Zoological  Park  Organization  of  Thailand”   

เรียกโดยย่อว่า  “ZPOT”  และจะให้มีตราเครื่องหมายขององค์การตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๗ ให้องค์การมีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นและจะตั้ง

ส านักงานสาขาขึ้น  ณ  ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๘ องค์การมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินกิจการสวนสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ด าเนินการรวบรวมหรือส่งเสริมการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์  

การศึกษา  การวิจัย  การให้บริการแก่ประชาชน  และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์ 

(๓) ส่งเสริมและจัดให้มีการด าเนินการบ ารุงและเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดเพ่ือรักษาและ

อนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๔) จัดบริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือในเรื่องการรับสัตว์ไว้ในความดูแลหรือการจับสัตว์ 

ที่ก่อความเดือดร้อนแกป่ระชาชน  ในกรณีที่ไม่อยู่ในอ านาจของหน่วยงานอื่นหรือหนว่ยงานอื่นไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การ 

(๖) จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเป็นที่พักผ่อนของประชาชน 

(๗) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวนสัตว์และธุรกิจอื่นเพ่ือประโยชน์แก่องค์การและประชาชน

ในการใช้บริการกิจการสวนสัตว์ 

มาตรา ๙ ให้องค์การมหีนา้ที่และอ านาจกระท ากจิการต่าง ๆ   ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์

ตามมาตรา  ๘  และให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมทุกประเภทเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการขององค์การ 

(๓) ให้ค าปรึกษา  ส ารวจ  วางแผนปฏิบัติการ  ออกแบบ  หรือก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและ  

จัดแสดงสัตว์  หรือสวนสัตว์  แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 

(๔) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์  

(๕) เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการด าเนินกิจการขององค์การ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

(๗) ถือหุ้น  หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน  ร่วมลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  

(๘) จัดตั้งบริษัทจ ากัดเพ่ือประกอบกิจการสวนสัตว์และกิจการอื่นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  

ขององค์การ 

(๙) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน  ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ  

(๑๐) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๑๑) ประสาน  ให้ค าปรึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(๑๒) ส่งเสริม  ร่วมมือ  หรือด าเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาด้านวิชาการต่าง ๆ  

เกี่ยวกับสัตววิทยาและที่เกี่ยวข้อง 

(๑๓) กระท าการอื่นใดอันเป็นการส่งเสริมและอุดหนุนกิจการสวนสัตว์ 

หมวด  ๒ 

ทุน  รายได้  และเงนิส ารอง 
 
 

มาตรา ๑๐ ทุนขององค์การประกอบด้วย 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 

(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากส านักงานพัฒนาพิงคนคร   (องค์การมหาชน)   

ในส่วนของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนา

พิงคนคร  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อได้หักหนี้สินแล้ว 

(๓) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุน 

(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้  รวมทั้งเงินที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งภายใน

และภายนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๑ องค์การอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) รายได้จากการด าเนินกิจการขององค์การ 

(๔) ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 

(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตามมาตรา  ๑๐ 

(๖) รายได้อื่น 

มาตรา ๑๒ รายได้ที่องค์การได้รับจากการด าเนินการในปีหนึ่ง ๆ  ให้ตกเป็นขององค์การ

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  และเมื่อได้หักรายจ่ายส าหรับการด าเนินงาน  ค่าภาระต่าง ๆ   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ที่เหมาะสม  รวมตลอดถึงค่าบ ารุงรักษา  ค่าเสื่อมราคา  เงินบ าเหน็จและรางวัล  เงินส ารองตามที่

คณะกรรมการก าหนด  เงินสมทบกองทุนส าหรับจ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน  และเงินลงทุนตามที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  และองค์การไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้   

รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การเท่าจ านวนที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์การ 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการด าเนนิกจิการ 
 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 

แห่งประเทศไทย”  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคน 

แต่ไม่เกินเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหนง่

คราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้มีการแต่งตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการ

ขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงาน

ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะ  

ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ 

ย่อมพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก

ต าแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้ง  

ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้น  

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่  

วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ   

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ

กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการ  

ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและ 

การด าเนินงานขององค์การเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานขององค์การ 

(๒) อนุมัติงบประมาณประจ าปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และแผนการเงินขององค์การ 

(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับองค์การในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

 (ข) การแต่งตั้งและการถอดถอนผู้อ านวยการ  การปฏิบัติงานและการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 

 (ค) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน   และเงินอื่น 

ของพนักงานและลูกจ้าง 

 (ง) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน การถอดถอน  วินัยและ

การลงโทษทางวินัย  การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกข์  และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและ

ลูกจ้าง  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างขององค์การ 

 (จ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  ทรัพย์สิน  และการบัญชีขององค์การ 
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 (ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง 

 (ช) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ  พนักงานและลูกจ้าง  และเครื่องหมาย 

ขององค์การ 

(๔) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการด าเนินกิจการขององค์การ 

(๕) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อ านวยการจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา ๒๒ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตัง้อีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
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(๓) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 
(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มติของคณะกรรมการให้ออกจากต าแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมต าแหน่งผู้อ านวยการ 
มาตรา ๒๔ ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย

ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด  
และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การ 
มาตรา ๒๕ ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ 
(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัย  และ  

การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ  ของพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  
ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การ  โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบหรือ
ข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลง  
และยังมิได้แต่งตั้งผู้อ านวยการ  ให้รองผู้อ านวยการรักษาการแทนผู้อ านวยการ  ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการ
หรือรองผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้กรรมการหรือพนักงานคนใดคนหนึง่
เป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้อ านวยการ 
มาตรา ๒๗ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนขององค์การ   

เพ่ือการนี้  ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้   แต่ต้องเป็นไป 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

นิติกรรมใดที่ผู้อ านวยการหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ

ข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดย่อมไม่ผูกพันองค์การ  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 
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มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้อ านวยการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  อาจได้รับเงินบ าเหน็จ 

หรือเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๙ พนักงานและลูกจ้างขององค์การมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๔ 

การเงิน  การบญัชี  และการตรวจสอบ 
 
 

มาตรา ๓๐ ให้องค์การจัดท างบประมาณประจ าปี  โดยจ าแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ  

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ  ส าหรับงบลงทุนให้น าเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  ส่วนงบท าการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๓๑ ให้องค์การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๓๒ ให้องค์การวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป  แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ  มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน  สินทรัพย์และหนี้สิน  

ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ

ดังกล่าว  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

มาตรา ๓๓ ให้องค์การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๔ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี  ท าการตรวจสอบรับรองบัญชี  

รวมทั้งการเงินทุกประเภทขององค์การ  

ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ  เพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๓๕ ให้องค์การจัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยแสดงงบการเงนิ

ท่ีผู้สอบบัญชีรบัรองแล้ว  รวมท้ังรายงานสรุปผลงานขององค์การในปีท่ีล่วงมาแล้ว 

หมวด  ๕ 

การก ากับและควบคุม 
 
 

มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การ   และ 

เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  รัฐมนตรีมีอ านาจเรียกประธานกรรมการ  กรรมการ ผู้อ านวยการ  พนักงาน

หรือลูกจ้าง  มาชี้แจงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือให้ท ารายงาน สั่งให้กระท าหรือยับยั้ง  

การกระท าใด ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนมีอ านาจที่จะสั่ ง

สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่องค์การจะต้องเสนอเรื่องใด ๆ  ไปยังคณะรัฐมนตรี  ให้องค์การ

น าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๘ ให้องค์การท ารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน 

ขององค์การในปีที่ล่วงมาแล้ว  และค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  และแผนงานในอนาคต 

มาตรา ๓๙ การด าเนินการดังต่อไปนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(๑) การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจ านวนเกินกว่าห้าสิบล้านบาท 

(๒) การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

(๓) การจัดตั้งบริษัทจ ากัดเพ่ือประกอบกิจการสวนสัตว์และกิจการอื่นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ขององค์การ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และ

รายได้ขององค์การสวนสัตว์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.  ๒๔๙๗  ไปเป็น 

ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองค์การสวนสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  

เป็นคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้  และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้  

มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

สวนสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ 

ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกานี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๔๓ ให้ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ 

พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  พนักงาน  และลูกจ้างองค์การสวนสตัว์

แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิม  ส าหรับผู้อ านวยการขององค์การสวนสัตวใ์ห้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปตามที่ก าหนดไวใ้น

สัญญาจ้าง 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่และ
อ านาจขององค์การสวนสัตว์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ยุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้โอนส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของส านักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  และบรรดาอ านาจหน้าที่  กิจการ  
ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และรายได้ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  ในส่วนของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สมควรปรับปรุงภารกิจและหน้าที่และอ านาจขององค์การสวนสัตว์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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