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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “การจัดประชุมและนิทรรศการ” ก่อนบทนิยามคาว่า
“สานักงาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
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““การจัดประชุมและนิทรรศการ” หมายความว่า การจัดประชุมองค์กร การจัดประชุม
นานาชาติ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด หรือการจัดงานหรือกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกัน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้สานักงานมีที่ตั้งของสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
ใกล้เคียง และอาจตั้งสานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๗ ให้สานักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการของประเทศให้ มี
มาตรฐานสากล
(๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิท รรศการในประเทศ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
(๓) ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการแก่ผู้ดาเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชานาญ
และมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
และแนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๔) เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทาข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
(๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นเพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗ ให้สานักงานมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ
ทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับนานาชาติ
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(๒) จัดให้มีการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
(๓) กาหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ
(๔) สนับสนุนและพัฒนาโครงการที่จาเป็นต่อการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศภายใต้
การสนับสนุนจากรัฐบาล
(๕) ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ
(๖) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๗) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๘) ทาความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๙) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๐) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๑๑) ปฏิบัติงานหรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์สูงในด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือการบริหาร
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ อธิ บ ดี
กรมสารนิเทศ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(๓) กรรมการ จานวนไม่เกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมการค้าหรือ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
และมีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างกว้างขวาง
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสานักงาน
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ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งพนักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการสรรหาบุ คคลเพื่ อเสนอคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้งเป็ นประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (๓) และ (๔) รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม (๓) และ (๔)
เพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความใน (๑) มิให้ ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสานักงานจาเป็นต้องแต่งตั้ง
ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสานักงาน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดาเนินการ
ของสานักงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน แผนการลงทุน และการดาเนินโครงการตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่ ง ตั้ ง และการถอดถอนผู้ อ านวยการ การปฏิ บั ติ ง านและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
ผู้อานวยการ
(ค) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของผู้ปฏิบัติงานของสานักงานตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๓)
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(ง) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อานวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของ
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๓) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสานักงาน รวมทั้ง
การบัญชีและการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) กาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดาเนินกิจการ
ของสานักงาน
(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
(ฌ) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ญ) การกาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ฎ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสานักงานและเครื่องหมาย
สานักงาน
(๔) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมาย พระราชกฤษฎีกานี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ฉ) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๑๙/๑ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของสานักงาน ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสิน ใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
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มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ
มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๙ (๓) (ฌ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสานักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสานักงาน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ ก รรมการ ให้ น าความในมาตรา ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุ กรรมการ และอนุกรรมการ ได้ รั บเบี้ ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๓ ให้สานักงานมีผู้อานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสานักงานภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
การสรรหาผู้ อ านวยการ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๒๓/๑ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๔ ผู้อานวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสานักงานตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสานักงาน สามารถทางาน
ให้ แ ก่ ส านั ก งานได้เ ต็มเวลา รวมทั้ งต้องมี คุณสมบัติและไม่ มีลัก ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้ว ย
องค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๕ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่
บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสานั กงาน มติของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานทุกตาแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การดาเนินงานของสานักงานบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงาน รวมทั้ง
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการด าเนิ น งานของส านั ก งานให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสานักงาน”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๒๘/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโสตามลาดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ
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ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตัง้ ให้ผอู้ านวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการด้วย
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ พนักงานต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ของสานักงาน สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เ พราะมี อ ายุ เ กิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
“มาตรา ๓๓/๑ สานักงานอาจทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาจ้างได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ การบั ญ ชี ของส านักงาน ให้ จั ด ท าตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการกาหนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสานักงานทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดาเนินการได้”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ให้สานักงานทารายงานประจาปีเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน
ของสานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว งบการเงินพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคาชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
มาตรา ๓๘ การประเมินผลงานของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการของสานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอานาจ
สั่งให้สานักงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานั กงาน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของ
สานักงานได้”
มาตรา ๒๑ ให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๓) และ (๔)
แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งต่อไป
จนครบวาระการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจั ดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
การนับวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นับต่อเนื่องกับ
การนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้
การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

