เรื่องเสร็จที่ ๓๓๗/๒๕๕๖
เรื่อง

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติและลักษณะต&องห&ามของผู&สมัครเข&ารับการสรรหาให&ดํารงตําแหน-ง
ผู&อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค7การมหาชน) ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ สพภ ๐๒๑/๑๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา
ดวยสํ านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค3 การมหาชน) หรื อ สพภ. ไดดํ า เนิ น การสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกา
จัด ตั้งสํ านั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค3การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ (๙)
และมาตรา ๒๓ กลาวคือ คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมีอํานาจหนาที่
ในการสรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนผูอํานวยการ และดําเนินการตามที่กําหนดไว
ในคูมือการบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองค3การมหาชน โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
๑. ในคราวประชุ มคณะกรรมการบริ หารสํ านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคาตอบแทน
ผูอํานวยการ สพภ. ใหมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ3และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ฯลฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ
๒. คณะอนุ กรรมการสรรหาฯ กํ าหนดหลั กเกณฑ3 และวิ ธี การสรรหาผู อํ านวยการ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่ อวั นที่ ๒๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๕ มี มติ เห็ นชอบ และมี ประกาศคณะกรรมการบริ หารสํ านั กงานพั ฒนา
เศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ เรื่ อง หลั กเกณฑ3 และวิ ธี การสรรหาผู อํ านวยการสํ านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จ
จากฐานชีวภาพ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓. คณะอนุ กรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาบุ คคลที่ มีความเหมาะสมจะดํารง
ตําแหนงผูอํ านวยการสํานั กงานพั ฒนาเศรษฐกิจจากฐานชี วภาพ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารฯ
ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังกลาว โดยไดมีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
พั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี ว ภาพ โดยมี เอกสารประกอบการรั บสมั ครบุ คคลฯ แนบทายประกาศฯ
เปFดรับสมัครระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเอกสารประกอบการรับ
สมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ไดกําหนดคุณสมบัติไว ๒ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ คุณสมบัติตามกฎหมาย
ผูอํ านวยการสํ านักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชีวภาพตองเปH นผูสามารถทํ างาน
ใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา และตองเปHนผูมี คุณสมบัติ และไมมี ลักษณะตองหาม ทั้ งนี้ คุ ณสมบั ติตาม
กฎหมายที่ ร ะบุ ไวนั้ น เปH น การบอกกลาวใหทราบลวงหนาถึ งคุ ณสมบั ติ และลั กษณะตองหามของ
ผูอํานวยการ
สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๒๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
สวนที่ ๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางดานวิทยาศาสตร3 ดานเศรษฐศาสตร3
ดานเศรษฐกิ จการเกษตร ดานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ดานวิ ทยาศาสตร3 และเทคโนโลยี
ดานวิ ศวกรรมศาสตร3 ในสาขาที่ เกี่ ยวกั บทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม หรื อดานอื่ นที่ เกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรชีวภาพซึ่งเปHนประโยชน3ตอสํานักงาน
๒.๒ เปHนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ3ในดานการบริหาร และดานการ
พัฒนาธุรกิจ ตลอดจนมีศักยภาพและทักษะสูงที่จะดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุเปLาหมาย
ตามยุทธศาสตร3ของสํานักงาน
๒.๓ มีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารไดเปHนอยางดี
๒.๔ มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะที่ระบุไวนั้น เปHนการบอกกลาวถึงคุณสมบัติเบื้องตนที่แทจริง
ในการรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหา
๔. เมื่อสิ้นสุดกําหนดการรับสมัครแลว มีผูยื่นใบสมัครเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จํานวน ๑๒ ราย และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครบุคคลฯ ตามหลักเกณฑ3
และวิ ธี การสรรหาผู อํ า นวยการสํ า นั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี ว ภาพ ขอ ๕.๖ ที่ กํ าหนดให
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครและเชิญผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
มานํ าเสนอวิ สั ยทั ศน3และกลยุ ทธ3 และสั มภาษณ3 ในคราวประชุ มคณะอนุ กรรมการฯ ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ปรากฏวา มีผูสมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องตนครบถวนและมีสิทธิเขานําเสนอ
วิ สั ยทั ศน3 และกลยุ ทธ3 และรั บการสั มภาษณ3 จํ านวน ๑๑ ราย โดยกํ าหนดวั นที่ ใหผู สมั ครเขานํ าเสนอ
วิสัยทัศน3และกลยุทธ3 และรับการสัมภาษณ3ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
๕. ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติ
ใหนายวีระพงศ3 มาลัย เปHนผูที่มีผลคะแนนผานเกณฑ3สูงที่สุด และเปHนผูไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๖. ในระหวางกระบวนการสรรหา ไดมี ห นั งสื อเครื อขายธรรมาภิ บ าลสั งคมไทย
ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ไมมีผูลงชื่อ) แจงความเห็นสรุปวา “ผูสมัครตองรับรองคุณสมบัติของตน
วาไมเปHนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับสํานักงานฯ
ซึ่งนายวีระพงศ3 มาลัย เปHนผูหนึ่งที่มีสิทธิเขาแสดงวิสัยทัศน3ในกระบวนการสรรหาผูอํานวยการสํานักงาน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ แตปรากฏวา นายวี ร ะพงศ3 มาลั ย มี สั ญ ญาจางกั บ สํ า นั กงานฯ
เลขที่ ๑๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มี กําหนดงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กั นยายน
๒๕๕๕ จึงขาดคุณสมบัติ ไมมีสิทธิเขาแสดงวิสัยทัศน3ในกระบวนการสรรหาฯ”
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ รับหนังสือดังกลาวไปพิจารณาแลว มีความเห็นวา
(๑) นายวี ระพงศ3 มาลั ย เปH นผู มี สั ญญาจางกั บสํ านั กงานฯ จริ ง แตเปH นสั ญญาจาง
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐
มี ฐานะเปH นผู รั บจาง (ลั กษณะการรั บจางทํ าของ) อยู กอนการสมั ครเขารั บการสรรหาบุ คคลเพื่ อดํ ารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และมิไดเปHนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มี
สัญญาจางกับสํานักงานฯ ในฐานะผูปฏิบัติงานของสํานักงานฯ

๓
(๒) ในสั ญญาจางเลขที่ ๑๓๗/๒๕๕๕ ลงวั นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปH นการจาง
นายวี ระพงศ3 มาลั ย โดยสํ านักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค3การมหาชน) เปH นผู วาจางให
ทํ าการศึ กษารวบรวมขอมู ลและจั ดทํ าคู มื อธุ รกิ จ ซึ่ งนายวี ระพงศ3 มาลั ย ไมไดเปH นผู มี ตํ าแหนงหนาที่
การงานในสํ านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชี วภาพ (องค3 การมหาชน) และเปH นเพี ยงผู สมัครรายหนึ่ ง
ที่รับจางทําของให สพภ. เทานั้น จึงไมเปHนผูมีสวนไดเสียจากการใชอํานาจหนาที่ใด ๆ ของผูอํานวยการ
อันเปHนลักษณะตองหามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๑๕ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ไดพิจารณาตามคูมือการบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองค3การมหาชน
กรณีคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการองค3การมหาชนโดยเทียบเคียงกับลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๗ วรรคสอง) วา หากประสงค3จะรั บ
ตําแหนงกรรมการองค3การมหาชน จะตองลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาวภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ไดรับแตงตั้งใหเปHนกรรมการองค3การมหาชน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงไดพิจารณาโดยเทียบเคียง
แนวทางในการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ อันหมายถึงผูที่
ไดรับการสรรหาและคณะกรรมการบริหารฯ ไดแตงตั้งใหผูนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิ จจากฐานชีวภาพแลว จะตองดําเนิ นการใหลั กษณะตองหามตาง ๆ ตามที่ กฎหมายบัญญั ติไว
เหลานั้นหมดสิ้นไปกอนการเขาปฏิบัติงาน ซึ่งในวันที่นายวีระพงศ3 มาลัย สมัครเขารับการสรรหาบุคคล
เพื่อดํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายวีระพงศ3 มาลัย ยังมิได
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
(๔) นายวีระพงศ3 มาลัย ผูสมัคร มีคุณสมบัติถูกตองตรงตามที่กําหนดไวตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารฯ เรื่อง หลักเกณฑ3และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเอกสารประกอบการรั บสมั ครบุคคลแนบทายประกาศ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสงเอกสารครบถวน
ดั งนั้ น นายวี ร ะพงศ3 มาลั ย ผู สมั ค ร จึ งมี สิ ท ธิ เ ขานํ า เสนอวิ สั ย ทั ศน3 และกลยุ ท ธ3
และรับการสัมภาษณ3
๗. คณะอนุ กรรมการฯ ไดเชิ ญ นายวี ร ะพงศ3 มาลั ย มาเจรจาตอรองคาตอบแทน
ของผู ที่ จ ะดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการสํ า นั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ เมื่ อวั น ที่ ๑๓
พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ และในคราวประชุ มคณะกรรมการบริ หารฯ ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ในวั นพุ ธ ที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติที่ประชุมเห็นชอบผลการสรรหาบุคคลและผลการเจรจาคาตอบแทนของผูที่จะ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ
เสนอ แตเพื่อยืนยันความถูกตอง เห็นควรใหสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน)
หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นคุณสมบัติของนายวีระพงศ3 มาลัย กอนที่จะแตงตั้งดวย
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) จึงหารือประเด็นดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูอํานวยการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๔
และมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรื อ (๗) แหงพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํา นั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จ
จากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการบริหารฯ
เรื่อง หลักเกณฑ3และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ฉบับลงวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในขอ ๓ และที่ กําหนดไวตามเอกสารแนบทายประกาศคณะอนุ กรรมการสรรหาฯ
ฉบั บลงวั นที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่ อง การรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อเขารั บการสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนง

๔
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ ในขอ ๑ คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย
ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาแลววาใชบังคับเฉพาะกับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํ านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแลวเทานั้ น ขอพิ จารณาของคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ ดังกลาวถูกตองแลวใชหรือไม
(๒) การที่ คณะอนุ กรรมการสรรหาฯ ไดพิ จารณาตามหลั กเกณฑ3 และวิ ธี การสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขอ ๕.๖ โดยใหผูสมัครทุกรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ถู กตองและสงเอกสารครบถวนในวั นที่ ยื่ นใบสมั ครฯ ตามที่ กํ าหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับ
การสรรหาใหดํ ารงตํ าแหนงผู อํ า นวยการสํ านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ เปH นผู มี สิ ทธิ
เขานําเสนอวิสัยทัศน3และกลยุทธ3 และรับการสัมภาษณ3 นั้น ถูกตองแลวใชหรือไม
(๓) การที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาวา ตามที่สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จ
จากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) จางนายวีระพงศ3 มาลัย ลักษณะจางทําของตามสัญญาจางเลขที่ ๑๓๗/
๒๕๕๕ ลงวั นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้ น นายวี ระพงศ3 มาลั ย ไมไดมี ตํ าแหนงเปH นผู อํ านวยการ
หรือตําแหนงอื่นใดในสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) แตเปHนเพียงผูสมัคร
รายหนึ่งที่รับจางทําของใหสํานักงานฯ เทานั้น ดังนั้น นายวีระพงศ3 มาลัย จึงไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๑๕ (๗) การพิจารณาดังกลาวถูกตองแลว ใชหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๒) ไดพิ จ ารณาขอหารื อ ของสํ า นั ก งาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) โดยมีผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.ร.)
และผูแทนสํา นั กงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค3 การมหาชน) เปH นผูชี้ แจงขอเท็ จจริงแลว
เห็นวา ขอหารือดังกลาวมีประเด็นขอกฎหมายที่จะตองพิจารณาเพียงประเด็นเดียววา ผูสมัครเพื่อเขารับ
การสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจําเปHนตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามขอ ๓ แหงประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง หลักเกณฑ3และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และขอ ๑ ของเอกสารประกอบการรับสมัครแนบทาย
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตในวันที่รับสมัครหรือไม อยางไร
ในประเด็ น ดั ง กลาว คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๒) เห็ น วา มาตรา ๒๔๑
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดบัญญัติไววา ผูอํานวยการตองเปHนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลาและตองเปHนผูที่มี

๑

มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองเปHนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลาและตองเปHนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปQบริบูรณ3ในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปHน ผูทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ง มีความรู ความสามารถ และประสบการณ3เ หมาะสมกับ กิจ การของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค3และอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)

๕
คุณสมบั ติและไมมี ลักษณะตองหามอยางหนึ่ งอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)๒
ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวดังกลาวเปHนคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่
ไดรั บ การแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงเปH น ผู อํ า นวยการสํ า นั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
(ผูอํานวยการ สพภ.) โดยกําหนดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงและมีความโปรงใสในการบริหารงานขององค3กร เมื่อขอ ๓๓ แหงประกาศคณะกรรมการบริหาร
สํานั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชีวภาพฯ และขอ ๑๔ ของเอกสารประกอบการรั บสมั ครแนบทาย
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูอํานวยการ สพภ. ไว
๒

ตองหาม ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ไมเปHนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปHนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปHนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
สํานักงาน
(๖) ไมเปHนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเปH นผูมีสวนไดเสียในกิ จการที่กระทํากับสํา นักงานหรื อในกิจการที่เปHนการแขงขันกั บ
กิจการของสํานักงาน หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค3ของสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปHนผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปHนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๔)
๓
ขอ ๓ ผู อํา นวยการตองเปHน ผู สามารถทํ า งานใหแกสํ านั ก งานไดเต็ ม เวลา และตองเปH น ผู มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไมเกิน ๖๕ ปQบริบูรณ3 ในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
๓.๓ เปHนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณ3เหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค3และอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกา
๓.๔ ไมเปHนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
๓.๕ ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปHนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๖ ไมเปHนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
สํานักงาน
๓.๗ ไมเปHนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
๓.๘ ไมเปHนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงานหรือในกิจการที่เปHนการแขงขันกับ
กิจการของสํานักงาน หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค3ของสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปHนผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปHนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุนกับนิติบุคคล
อื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค3ของสํานักงาน
๔
๑.คุณสมบัติตามกฎหมาย
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตองเปHนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงาน
ไดเต็มเวลา และตองเปHนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมเกิน ๖๕ ปQบริบูรณ3 ในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(มีตอหนาถัดไป)

๖
สอดคลองกั บ มาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ งสํ านั กงานพั ฒนาเศรษฐกิ จ จากฐานชี วภาพ
(องค3 การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดั งนั้ น การกํ า หนดคุ ณสมบั ติ และลั กษณะตองหามตามประกาศ
ของคณะกรรมการบริ หารและประกาศคณะอนุ กรรมการสรรหาดั งกลาว จึ งเปH นการกําหนดคุณสมบั ติ
และลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปHนผูอํานวยการ สพภ. ซึ่งผูที่จะไดรับการ
แตงตั้งเปHนผูอํานวยการ สพภ. จะตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับ
ผูอํานวยการ สพภ. ในวันที่ไดรับการแตงตั้ง ขณะที่ในระหวางการรับสมัคร ผูสมัครยังมีฐานะเปHนเพียง
ผูสมัครเพื่อเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สพภ. เทานั้น จึงอาจยังไมมีคุณสมบัติครบถวน
สําหรับการดํารงตําแหนงเปHนผู อํานวยการ สพภ. กรณีนี้ยอมเปHนหนาที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
และคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสรรหา
และแตงตั้งผูอํานวยการที่จะพิจารณาวา ผูสมัครคนดังกลาวจะมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่ กํา หนดไวตามกฎหมายและประกาศทั้ งสองฉบั บ ดั ง กลาวในวั น ที่ ไดรั บ การแตงตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงเปHนผูอํานวยการ สพภ. หรือไม หากคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามใด ๆ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพยอมสามารถแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เปHนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตอไปได
(นายอัชพร จารุจินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๖

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔)
๑.๓ เปHนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณ3เหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค3และอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค3การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔ ไมเปHนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
๑.๕ ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปHนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖ ไมเปHนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงานหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
สํานักงาน
๑.๗ ไมเปHนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
๑.๘ ไมเปHนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงานหรือในกิจการที่เปHนการแขงขันกับ
กิจการของสํานักงาน หรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค3ของสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปHนผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปHน ประธานกรรมการ กรรมการ หรื อ ผูแทนของสํา นั ก งานในการเขารวมทุ น กั บ
นิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค3ของสํานักงาน

