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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่หนวยงานของสวนราชการบางแหงมีขีดความสามารถสูงกวาภารกิจที่มีอยูของหนวยงาน
นั้น และมีลักษณะที่อาจใหบริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่นรวมทั้งประชาชนได
หากปรับปรุงใหหนวยงานนั้นมีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษเพื่อสามารถใหบริการแกสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐแหงอื่นและประชาชนไดดวย ยอมจะเปนประโยชนแกการใหบริการสาธารณะ
ไดอยางกวางขวางและสามารถลดคาใชจายภาครัฐลงได ทั้งยังจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพและ
คุมคายิ่งขึ้น จึงสมควรกําหนดใหหนวยงานหรือภารกิจของสวนราชการดังกลาวมีระบบการบริหารงาน
ในรูปแบบพิเศษที่มีอิสระในการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาคุณภาพของงานไดตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงานของหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรม หรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“สวนราชการเจาสังกัด” หมายความวา สวนราชการที่มีหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบนี้
อยูในสังกัด
“หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือหัวหนา
ของสวนราชการเจาสังกัด
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“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานภายในระดับต่ํากวากรมของสวนราชการและใหหมายความ
รวมถึงภารกิจของหนวยงานหรือของสวนราชการดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการหรือผูบริหารสูงสุดซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นของหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ
“ผูมีอํานาจควบคุม” หมายความวา
(๑) หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด ในกรณีที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษบริหารงานโดยหัวหนา
สวนราชการเจาสังกัดเปนผูควบคุมดูแล หรือ
(๒) คณะกรรมการ ในกรณีที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษบริหารงานโดยมีคณะกรรมการเปนผู
ควบคุมดูแล
ขอ ๔ สวนราชการใดประสงคจะใหมีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษแตกตางจากระบบราชการ
โดยแปลงสภาพหนวยงานเดิมเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบนี้ ใหเสนอเรื่องตอ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนด
ขอ ๕ ก.พ.ร. จะใหความเห็นชอบตามขอ ๔ ได ตองปรากฏวา
(๑) หนวยงานดังกลาวมีขีดความสามารถที่นอกจากจะปฏิบัติหนาที่ใหแกสวนราชการนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการแลว ยังสามารถใชวัสดุ อุปกรณ
หรือทรัพยากรอื่นใดของหนวยงานนั้นใหบริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น หรือ
ประชาชน ไดดวย
(๒) เมื่อมีการแปลงสภาพหนวยงานนั้นเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบนี้แลว
จะกอใหเกิดความคลองตัว คุมคา และลดคาใชจายภาครัฐยิ่งขึ้น และ
(๓) มีการปรับโครงสรางของสวนราชการใหสอดคลองกับการแปลงสภาพหนวยงานเปนหนวย
บริการรูปแบบพิเศษ
เมื่อ ก.พ.ร. ใหความเห็นชอบแลว ให ก.พ.ร. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศการแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษในราชกิจจานุเบกษา
ใหหนวยงานที่แปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษมีการบริหารงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
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ขอ ๖ การดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบนี้ตองมีวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการภาครัฐเปนสําคัญ และเมื่อมีกําลังผลิตหรือขีดความสามารถเหลืออยู
จึงจะใหบริการแกประชาชนได ทั้งนี้ ใหเปนหนาที่ของผูมีอํานาจควบคุมในการวางหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการใหบริการแกประชาชนเพื่อมิใหเปนการแขงขันกับภาคเอกชนดวย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการเจาสังกัดกําหนดเปาหมาย
ปริมาณงานบริการที่สวนราชการเจาสังกัดประสงคจะไดรับบริการจากหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
และแจงใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษทราบลวงหนาเปนประจําทุกปงบประมาณ
ขอ ๗ สวนราชการเจาสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหนวยบริการรูปแบบพิเศษไมได
เวนแตเปนงบประมาณสําหรับคาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ หรือคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก
วิธีการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
ใหความเห็นชอบ
ขอ ๘ หนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้น จะใหอยูในความควบคุมดูแลโดยตรงของหัวหนา
สวนราชการเจาสังกัด หรือจะใหมีคณะกรรมการเปนผูควบคุมดูแลและรายงานผลการดําเนินงานตอหัวหนา
สวนราชการเจาสังกัดก็ได ทั้งนี้ ตามที่หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดกําหนด
ในกรณีที่มีคณะกรรมการเปนผูควบคุมดูแลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ใหคณะกรรมการ
ประกอบด ว ยประธานกรรมการและกรรมการอื่ น ไม เ กิ น ห า คนซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเจ า สั ง กั ด
แตงตั้งตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด
จะดํารงตําแหนงประธานกรรมการก็ได
การประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๙ ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษมีอิสระในการบริหารงานจากสวนราชการเจาสังกัด แตยังคง
เปนกิจการและเปนสวนหนึ่งของสวนราชการเจาสังกัด และใหเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด
ที่จะตองใชบริการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
ในกรณีที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาคาตอบแทนหรือคาบริการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
สูงเกินสมควรหรือคุณภาพของการบริการไมดีเทาที่ควร จะสั่งใหลดคาตอบแทนหรือคาบริการ หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการภายในเวลาที่กําหนดก็ได
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ขอ ๑๐ ในหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งซึ่งผูมีอํานาจควบคุมแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
ในการแตงตั้งผูอํานวยการ ใหผูมีอํานาจควบคุมดําเนินการสรรหาจากขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผมู ีอํานาจควบคุมกําหนด
ในกรณีที่ขาราชการไดรับการสรรหาใหเปนผูอํานวยการ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของขาราชการ
ผูนั้นสั่งใหขาราชการดังกลาวมาปฏิบัติงานในหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการที่จะจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปเสนอผูมีอํานาจควบคุม
เพื่อแสดงแนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชทรัพยากรและการจัดหา
รายไดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจและหนาที่และรับผิดชอบในกิจการของหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผูมีอํานาจควบคุมกําหนดและในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดตองไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัดดวย
ใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกัดมอบอํานาจในการบริหาร การจัดทํานิติกรรม การดําเนินคดี
และการฟองคดี หรือการอื่นใดในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษใหแก
ผูอํานวยการ เพื่อใหบริหารงานหนวยบริการรูปแบบพิเศษไดโดยอิสระแทนสวนราชการเจาสังกัดนั้น
ในกรณีที่ไมอาจมอบอํานาจตามวรรคสองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินได
ใหดําเนินการมอบอํานาจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๑๒ ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการรูปแบบพิเศษตองไมใชขาราชการหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในราชการประจําของสวนราชการนั้น เวนแตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานของ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดโดยคํารองขอของผูอํานวยการจะสั่งใหบุคคล
ดังกลาวไปปฏิบัติงานในหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระยะเวลาที่กําหนดก็ได โดยใหดําเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
การบรรจุและแตงตั้ง การบังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคลอื่น ของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามระเบียบที่ผูมีอํานาจควบคุมกําหนด
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การกําหนดอัตราคาจางของผูป ฏิบัติงานในหนวยบริการรูปแบบพิเศษใหคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
รายไดของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และอัตราเงินเดือนหรือคาจางทั่วไปในลักษณะงานทํานองเดียวกัน
ขอ ๑๓ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน ใหผูมีอํานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นใชบังคับไวเปนการเฉพาะ โดยไมตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการ ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป
ระเบียบตามวรรคหนึ่งตองไมกอใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
และอยางนอยตองมีระเบียบในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารทั่วไป
(๒) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน
(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกผูปฏิบัติงาน
(๔) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงาน
ขอ ๑๔ ระเบียบของหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือเกี่ยวกับการเงิน
ใหสงใหกระทรวงการคลังทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกระเบียบ และถากระทรวงการคลังเห็นวา
ระเบียบนั้นขัดตอกฎหมายหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหมีหนังสือโตแยงพรอมเหตุผล
ไปยังสวนราชการเจาสังกัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่สวนราชการเจาสังกัดไมเห็นชอบดวย
กับขอโตแยงดังกลาว ใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหสวนราชการใดมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และกฎ
ระเบียบหรือขอบังคับดังกลาวเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบนี้
ใหสวนราชการนั้นดําเนินการแกไขกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับนั้น เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
โดยอิสระของหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จาก ก.พ.ร.
ขอ ๑๕ เงินอุดหนุนที่ไดรับตามขอ ๗ และรายไดที่ไดรับจากการใหบริการทั้งปวง ใหหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษมีสิทธิเก็บรักษาไวและนําไปใชในกิจการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษได ตามระเบียบที่
ผูมีอํานาจควบคุมกําหนด
ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหรายไดที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษไดรับตามวรรคหนึ่ง ไมตองนําสง
คลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙ ง
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เงินรายไดตามวรรคหนึ่งที่เปนเงินอุดหนุนจากสวนราชการเจาสังกัด จะนํามาจัดสรรเปนเงิน
เพิ่มพิเศษหรือเงินรางวัลใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยบริการรูปแบบพิเศษมิได
ขอ ๑๖ เงินรายไดที่ไมตองนําสงคลังตามขอ ๑๕ วรรคสอง เมื่อหักคาใชจายในการดําเนินงาน
เงิ น สํ า รองเพื่ อ การลงทุ น และสํ า รองอื่ น ตามที่ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม กํ า หนดด ว ยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลังแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๗ ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตอ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด และให ก.พ.ร.
ศึกษาและวิเคราะหรายงานดังกลาวเพื่อนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาโครงสรางและระบบการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
ให ก.พ.ร. รวมมือกับสวนราชการเจาสังกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่สวนราชการเจาสังกัดไมประสงคจะดําเนินงานหนวยบริการรูปแบบพิเศษตอไป
หรือเมื่อผลการประเมินตามขอ ๑๘ ปรากฏวาหนวยบริการรูปแบบพิเศษใดไมสมควรที่จะดําเนินงานตอไป
ไมวาเพราะหมดความจําเปน การดําเนินงานตอไปไมคุมคา หรือขาดประสิทธิภาพ หรือเพราะเหตุอื่นใด
ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหยุบเลิกหนวยบริการรูปแบบพิเศษนั้น
ขอเสนอของ ก.พ.ร. ตามวรรคหนึ่ง ใหระบุวิธีจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน ภารกิจ และบุคลากร
ของหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะยุบเลิกดวย
ขอ ๒๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

