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พระราชบัญญัติ 
สถาบันพระปกเกล�า 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป1นป2ท่ี ๕๓ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว8าด�วยสถาบันพระปกเกล�า 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า พ.ศ. 

๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาประชาธิปไตย” ให�หมายความรวมถึง การวิจัย การเก็บรวบรวมองคB

ความรู�และประสบการณBเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยB
ทรงเป1นประมุข ตลอดจนการส8งเสริม การเผยแพร8 การฝFกอบรมเพ่ือให�ระบอบและวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยเป1นปFกแผ8นและยั่งยืน 

“สถาบัน” หมายความว8า สถาบันพระปกเกล�า 
“สภาสถาบัน” หมายความว8า สภาสถาบันพระปกเกล�า 
“กองทุน” หมายความว8า กองทุนเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร8ประชาธิปไตย 
“กรรมการ” หมายความว8า กรรมการสถาบันพระปกเกล�า 
“เลขาธิการ” หมายความว8า เลขาธิการสถาบันพระปกเกล�า 
“พนักงาน” หมายความว8า พนักงานของสถาบันพระปกเกล�า 
“ลูกจ�าง” หมายความว8า ลูกจ�างของสถาบันพระปกเกล�า 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน�า ๒๐/๔ กันยายน ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๔  ให�ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ัง วัตถุประสงคB และอํานาจหน�าท่ีของสถาบัน 

   
 

มาตรา ๕  ให�จัดต้ังสถาบันข้ึน เรียกว8า “สถาบันพระปกเกล�า” และให�สถาบันนี้เป1น
นิติบุคคล อยู8ในกํากับดูแลของประธานรัฐสภา กิจการของสถาบันไม8อยู8ภายใต�บังคับแห8งกฎหมายว8า
ด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมายว8าด�วยแรงงานสัมพันธB กฎหมายว8าด�วยประกันสังคม และ
กฎหมายว8าด�วยเงินทดแทน  ท้ังนี้ เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานและลูกจ�างของสถาบันต�อง
ได�รับประโยชนBตอบแทนไม8น�อยกว8าท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว8าด�วยการคุ�มครองแรงงาน กฎหมายว8า
ด�วยประกันสังคม และกฎหมายว8าด�วยเงินทดแทน 

สถาบันเป1นหน8วยงานของรัฐท่ีไม8เป1นส8วนราชการตามกฎหมายว8าด�วยการจัด
ระเบียบปฏิบัติราชการฝKายรัฐสภา และไม8เป1นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว8าด�วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๖  สถาบันมีวัตถุประสงคBดังนี้ 
(๑ ) ศึกษาและวิเคราะหBทางวิชาการต8าง ๆ เพ่ือเป1นแนวทางในการพัฒนา

ประชาธิปไตยอย8างเป1นระบบ 
(๒) ประสานงานกับหน8วยงานอ่ืน ๆ ด�านนโยบายเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
(๓) วิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
(๔) เผยแพร8และสนับสนุนการเผยแพร8ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห8ง

ราชอาณาจักรไทย 
(๕) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

เก่ียวกับการเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
(๖) บริการข�อมูลข8าวสารเก่ียวกับความรู�และผลงานวิจัย และวิชาการทางการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(๗) ส8งเสริมความร8วมมือกับองคBกรในประเทศและต8างประเทศในกิจการเก่ียวกับ

การพัฒนาประชาธิปไตย 
(๘) ส8งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 
(๙) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป1นหน�าท่ีของสถาบันหรือตามท่ี

สภาสถาบันกําหนด 
 
มาตรา ๗  ให�สถาบันมีอํานาจกระทํากิจการต8าง ๆ ภายในขอบเขตแห8งวัตถุประสงคB

ตามมาตรา ๖ และอํานาจเช8นท่ีว8านี้ให�รวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต8าง ๆ สร�าง ซ้ือ ว8าจ�าง 

รับจ�าง จัดหา หรือดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับทรัพยBสินท้ังในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนทรัพยBสิน
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ท่ีมีผู�อุทิศให� 
(๒)๒ ให�ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักด์ิ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ได�ดังนี้ 
(ก) ประกาศนียบัตร ออกให�แก8ผู�สําเร็จการศึกษาอบรมกลุ8มวิชาใดกลุ8มวิชาหนึ่ง 
(ข) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกให�แก8ผู�สําเร็จการศึกษาอบรมกลุ8มวิชาใดกลุ8ม

วิชาหนึ่งท่ีได�รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท8าแล�ว 
(ค) ประกาศนียบัตรกิตติมศักด์ิ และประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิ ออก

ให�แก8ผู�ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรมอันควรแก8การยกย8อง 
(ง) สัมฤทธิบัตร ออกให�แก8ผู�ผ8านการอบรมและการทดสอบเฉพาะวิชา 
(จ) วุฒิบัตร ออกให�แก8ผู�ผ8านการอบรมเฉพาะเรื่อง 
ท้ังนี้ ตามข�อบังคับของสถาบัน 

(๓) ทําความตกลงและร8วมมือกับองคBการหรือหน8วยงานในประเทศและต8างประเทศ
ในกิจการเก่ียวกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

(๓  ทวิ )๓ รับสถาน ศึกษาหรือหน8 วยงาน อ่ืน เข� าสมทบในสถาบัน  และให�
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร แก8ผู�สําเร็จการศึกษาอบรมจาก
สถานศึกษาหรือหน8วยงานอ่ืนนั้นได�  ท้ังนี้ ตามข�อบังคับของสถาบัน 

(๔) จัดให�มีและให�ทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย 
(๕) ว8าจ�างหรือมอบให�บุคคลใดประกอบกิจการส8วนใดส8วนหนึ่งของสถาบัน 
(๖) บริหารกองทุนตามกฎหมายและระเบียบซ่ึงสภาสถาบันกําหนด 
(๗) ดําเนินกิจการอ่ืนใดเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคBของสถาบัน 
ข�อบังคับตามวรรคหนึ่งเม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได�๔ 
 

หมวด ๒ 
สภาสถาบันและเลขาธิการ 

   
 

มาตรา ๘  ให�มีสภาสถาบันพระปกเกล�า ประกอบด�วย 
(๑) ประธานรัฐสภาเป1นประธานสภาสถาบัน 
(๒) รองประธานรัฐสภาเป1นรองประธานสภาสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน8ง ได�แก8 ผู�นําฝKายค�านในสภาผู�แทนราษฎร 

ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา 
(๔) กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

ผู�แทนราษฎรจํานวนสองคน และกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

                                                 
๒ มาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๓ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประจําวุฒิสภาจํานวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคนซ่ึงจะได�ทรงพระกรุณาโปรด

เกล�าฯ แต8งต้ังโดยคําแนะนําของประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันตาม (๓) และ (๔) และ 

(๖) เลขาธิการเป1นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน 
หลักเกณฑBและวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม (๔) และคุณสมบัติของ

กรรมการสภาสถาบันตาม (๕) ให�เป1นไปตามข�อบังคับของสถาบัน 
 
มาตรา ๘ ทวิ๕  ในกรณีท่ีตําแหน8งตามมาตรา ๘ ว8างลงไม8ว8าด�วยเหตุใด ๆ และยัง

มิได�มีผู�ดํารงตําแหน8งดังกล8าวแทนตําแหน8งท่ีว8าง ให�สภาสถาบันพระปกเกล�า ประกอบด�วยผู�ดํารง
ตําแหน8งตามมาตรา ๘ ท่ีเหลืออยู8 ในกรณีท่ีตําแหน8งท่ีว8างเป1นตําแหน8งตามมาตรา ๘ (๑) ให�รอง
ประธานสภาสถาบันทําหน�าท่ีประธานสภาสถาบัน 

 
มาตรา ๙  สภาสถาบันมีอํานาจและหน�าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบัน และ

โดยเฉพาะให�มีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุนและพิจารณาจัดสรรทุน

สําหรับกิจกรรมต8าง ๆ ของสถาบัน 
(๓) อนุมัติแผนหลักและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๔) ออกข�อบังคับว8าด�วยการจัดแบ8งส8วนงาน และการบริหารงานของสถาบัน 
(๕) ออกข�อบังคับและวางระเบียบเก่ียวกับการเงินและทรัพยBสินของสถาบัน 
(๖) อนุมัติงบประมาณรายจ8ายของสถาบัน 
(๗)๖ อนุมัติให�ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักด์ิ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรของสถาบัน 
(๘) ออกข�อบังคับว8าด�วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันเก่ียวกับการกําหนด

ตําแหน8ง อัตราเงินเดือน ค8าจ�าง ค8าตอบแทน สวัสดิการและประโยชนBเก้ือกูลอ่ืน การบรรจุ การ
แต8งต้ัง การให�ได�รับเงินเดือนหรือค8าจ�าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร�องทุกขB และ
การอุทธรณBการลงโทษของพนักงานและลูกจ�าง 

(๘ ทวิ)๗ ออกข�อบังคับว8าด�วยเครื่องแบบ เครื่องแต8งกายของประธาน รองประธาน 
กรรมการสภาสถาบัน รวมท้ังบุคลากร และผู�ศึกษาอบรม เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณBของสถาบัน 

ข�อบังคับดังกล8าว ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙) ออกข�อบังคับว8าด�วยคุณสมบัติ หลักเกณฑBและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ การ

ปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบให�ผู�อ่ืนรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ 
(๑๐) แต8งต้ังและถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการ 

                                                 
๕ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๙ (๗) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๙ (๘ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป1นอํานาจและหน�าท่ีของสภา
สถาบัน 

 
มาตรา ๑๐  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสี่ป2 
ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน8งก8อนครบวาระ ให�ผู�ได�รับแต8งต้ังให�

ดํารงตําแหน8งแทนอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับแต8งต้ังไว�
แล�ว 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน8งตามวาระ อาจได�รับแต8งต้ังอีกได�แต8จะ
ดํารงตําแหน8งเกินสองวาระติดต8อกันไม8ได� 

ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน8งตามวาระ แต8ยังมิได�ทรงพระกรุณา
โปรดเกล�าฯ แต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม8 ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน8งปฏิบัติ
หน�าท่ีต8อไปจนกว8าจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม8แล�ว 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากพ�นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป1นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป1นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต8เป1นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมสภาสถาบันต�องมีกรรมการมาประชุมไม8น�อยกว8าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป1นองคBประชุม 
ในการประชุมสภาสถาบัน ถ�าประธานสภาสถาบันไม8มาหรือไม8อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� 

ให�รองประธานสภาสถาบันเป1นประธานในท่ีประชุม ถ�าประธานสภาสถาบันและรองประธานสภา
สถาบันไม8มาประชุมหรือไม8อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป1นประธานในท่ี
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท8ากันให�ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
การดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการประชุมท่ีมิได�บัญญัติไว�ในมาตรานี้ ให�เป1นไปตาม

ข�อบังคับของสภาสถาบัน 
 
มาตรา ๑๓  สภาสถาบันมีอํานาจแต8งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอย8างใดอย8างหนึ่งตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให�นําความในมาตรา ๑๒ มาใช�

บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๔  ให�ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน 

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓ ได�รับเบ้ียประชุมและหรือประโยชนBตอบแทน
อย8างอ่ืนตามระเบียบท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ให�สถาบันมีเลขาธิการเป1นผู�รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันและ

อาจมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนตามจํานวนท่ีสภาสถาบันกําหนด เพ่ือทําหน�าท่ีตามท่ี
เลขาธิการมอบหมาย 

คุณสมบัติ วิธีการแต8งต้ังและถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการให�เป1นไปตาม
ข�อบังคับของสภาสถาบัน 

เม่ือเลขาธิการพ�นจากตําแหน8งให�รองเลขาธิการพ�นจากตําแหน8งด�วย 
 
มาตรา ๑๖  ให�เลขาธิการมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสี่ป2 และอาจได�รับแต8งต้ังอีก

ได� แต8จะดํารงตําแหน8งเกินสองวาระติดต8อกันไม8ได� 
 
มาตรา ๑๗  เลขาธิการมีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให�เป1นไปตามวัตถุประสงคBและนโยบายของสภา

สถาบัน 
(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ�างของสถาบันทุกตําแหน8ง 
(๓) บรรจุ แต8งต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค8าจ�าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจ�าง ตลอดจนให�พนักงานหรือลูกจ�างออกจากตําแหน8ง  ท้ังนี้ ตามข�อบังคับท่ีสภาสถาบันกําหนด 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยไม8ขัดหรือแย�งกับข�อบังคับ 

ระเบียบ หรือมติของสภาสถาบัน 
(๕) เป1นผู�แทนสถาบันในส8วนท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก และเพ่ือการนี้เลขาธิการจะ

มอบอํานาจให�พนักงานคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานเฉพาะอย8างแทนก็ได� แต8ต�องไม8ขัดต8อระเบียบท่ีสภา
สถาบันกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ให�สภาสถาบันเป1นผู�กําหนดอัตราเงินเดือนของเลขาธิการและรอง

เลขาธิการ 
 
มาตรา ๑๙  ให�มีคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล�า ประกอบด�วยเลขาธิการ

เป1นประธานกรรมการ และกรรมการบริหารอ่ืนท่ีสภาสถาบันแต8งต้ังตามท่ีเลขาธิการเสนอ จํานวนไม8
น�อยกว8าสี่คน แต8ไม8เกินเจ็ดคน 

ให�คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล�ามีอํานาจหน�าท่ีควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันและโครงการต8าง ๆ ท่ีสภาสถาบันให�ความเห็นชอบ หรือมอบหมาย 

กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล�า พ�นจากตําแหน8งเม่ือเลขาธิการพ�นจาก
ตําแหน8งและให�นําความในมาตรา ๑๖ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๓ 
กองทุน 

   
 

มาตรา ๒๐  ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกว8า “กองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร8ประชาธิปไตย” เพ่ือเป1นทุนหมุนเวียนและใช�จ8ายสําหรับการดําเนินงานของ
สถาบัน ประกอบด�วย 

(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 
(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให�จากงบประมาณแผ8นดิน 
(๓) เงินอุดหนุนจากต8างประเทศ รวมท้ังองคBการระหว8างประเทศ 
(๔) เงินหรือทรัพยBสินท่ีมีผู�มอบให�เพ่ือสมทบกองทุน 
(๕) ดอกผลหรือรายได�อ่ืน 
(๖) เงินและทรัพยBสินอ่ืนท่ีตกเป1นของกองทุน 
เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให�แก8สถาบัน

โดยตรงเป1นจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับค8าใช�จ8ายท่ีจําเป1นในการดําเนินการตามวัตถุประสงคBของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๑  รายได�ท่ีเกิดจากกองทุนตามมาตรา ๒๐ และรายได�อ่ืนของสถาบันให�

นําส8งเข�ากองทุนโดยไม8ต�องส8งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว8าด�วยเงินคงคลังและกฎหมายว8าด�วย
วิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาอสังหาริมทรัพยBท่ีสถาบันได�มาโดยมีผู�อุทิศให�หรือได�มาโดยการ

ซ้ือด�วยเงินรายได�ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยBสินของสถาบัน ให�เป1นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๓  ทรัพยBสินของสถาบันไม8อยู8ในความรับผิดแห8งการบังคับคดีและบุคคล

ใดจะยกอายุความข้ึนเป1นข�อต8อสู�กับสถาบันในเรื่องทรัพยBสินของสถาบันมิได� 
 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๒๔  ให�สถาบันวางและถือไว�ซ่ึงระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมแก8กิจการแยก
ตามประเภทงานส8วนท่ีสําคัญ มีสมุดบัญชีรายการรับและจ8ายเงิน ทรัพยBสินและหนี้สินท่ีแสดงกิจการท่ี
เป1นอยู8ตามความจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงานพร�อมด�วยข�อความอันเป1นท่ีมาของรายการนั้น ๆ 
และให�มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป1นประจํา 

 
มาตรา ๒๕  ให�สถาบันจัดทํางบดุล และบัญชีรับจ8าย ส8งผู�สอบบัญชีตรวจสอบ

ภายในเก�าสิบวันนับแต8วันสิ้นป2งบประมาณแผ8นดินทุกป2 
ให�สํานักงานตรวจเงินแผ8นดินเป1นผู�สอบบัญชีของสถาบันทุกรอบป2 แล�วทํารายงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผลการสอบบัญชีเสนอต8อสภาสถาบันภายในหนึ่งร�อยห�าสิบวันนับแต8วันสิ้นป2งบประมาณแผ8นดินทุกป2 
 
มาตรา ๒๖  ให�สถาบันจัดทํารายงานประจําป2ทุก ๆ ป2 เสนอต8อสภาสถาบันเพ่ือ

เสนอประธานรัฐสภา โดยแสดงงบดุล และบัญชีรับจ8ายท่ีผู�สอบบัญชีรับรองว8าถูกต�องพร�อมท้ังรายงาน
ของผู�สอบบัญชี รวมท้ังแสดงผลงานของสถาบันในป2ท่ีล8วงมาด�วย 

ให�ประธานรัฐสภาเสนอรายงานประจําป2ตามวรรคหนึ่งต8อรัฐสภาเพ่ือทราบ 
 

หมวด ๕ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

   
 

มาตรา ๒๗  ให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ประกอบด�วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนจํานวนไม8น�อยกว8าสองคนแต8ไม8เกินสี่คน ซ่ึงประธาน
รัฐสภาแต8งต้ังโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

ให�นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตร ๒๘  ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน มี

อํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและของเลขาธิการโดยรับฟ3ง

ความคิดเห็นอย8างกว�างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของสถาบันประกอบการประเมินผลงาน 
(๒) รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบผลงานของสถาบันและของเลขาธิการต8อ

ประธานสภาสถาบันทุกหกเดือน 
(๓) ประเมินผลงานของสถาบันทุกป2และจัดทํารายงานการประเมินผลงานเสนอต8อ

ประธานสภาสถาบัน 
 

หมวด ๕ ทวิ 
บทกําหนดโทษ๘ 
   

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๙  ผู�ใดใช�เครื่องแบบ เครื่องแต8งกาย เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย 

หรือสัญลักษณBของสถาบัน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล8าว โดยไม8มีสิทธิท่ีจะใช�หรือแสดงด�วย
ประการใด ๆ ว8าตนมีประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักด์ิ 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิ สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตร หรือมีตําแหน8งใดในสถาบันโดยท่ีตนไม8มี
สิทธิ ถ�าได�กระทําเพ่ือให�บุคคลอ่ืนเชื่อว8าตนมีสิทธิท่ีจะใช� หรือมีวิทยฐานะ หรือตําแหน8งดังกล8าว ต�อง
                                                 

๘ หมวด ๕ ทวิ บทกําหนดโทษ มาตรา ๒๘ ทวิ ถึง มาตรา ๒๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๘ ตรี๑๐  ผู�ใด 
(๑) ปลอมหรือทําเลียนแบบซ่ึงเครื่องแบบ เครื่องแต8งกาย เข็มวิทยฐานะ ตรา 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณBของสถาบัน ไม8ว8าจะกระทําเป1นสีใด หรือทําด�วยวิธีใด ๆ 
(๒) ใช�สิ่งท่ีปลอมหรือทําเลียนแบบตาม (๑) 
ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม8เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ�าผู�กระทําความผิดตาม (๑) เป1นผู�กระทําความผิดตาม (๒) ด�วย ให�ลงโทษกระทง

เดียว 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๙  ให�โอนบรรดาอํานาจหน�าท่ี กิจการ ทรัพยBสิน สิทธิ หนี้  รวมท้ัง

งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร เฉพาะในส8วนท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบัน
พระปกเกล�า และพิพิธภัณฑBรัฐสภาในส8วนท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑBพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู8หัว 
ท่ีมีอยู8ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับไปเป1นของสถาบัน 

 
มาตรา ๓๐  ข�าราชการหรือลูกจ�างผู�ใดของสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ�าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเป1นพนักงานหรือลูกจ�างของสถาบัน
และได�แจ�งความจํานงเป1นหนังสือต8อผู�บังคับบัญชาผู�มีอํานาจบรรจุและแต8งต้ังภายในเก�าสิบวันนับแต8
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�โอนข�าราชการหรือลูกจ�างผู�นั้นไปเป1นพนักงานหรือลูกจ�างของ
สถาบัน  ท้ังนี้ ตามท่ีประธานรัฐสภาและสถาบันจะได�ตกลงกัน 

ให�ข�าราชการหรือลูกจ�างท่ีโอนไปเป1นพนักงานหรือลูกจ�างของสถาบัน แล�วแต8กรณี 
ได�รับเงินเดือนหรือค8าจ�าง รวมท้ังสิทธิและประโยชนBต8าง ๆ เท8ากับท่ีเคยได�รับอยู8เดิมไปพลางก8อน
จนกว8าจะได�บรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งในสถาบัน แต8จะแต8งต้ังให�ได�รับเงินเดือนหรือค8าจ�างตํ่า
กว8าเงินเดือนหรือค8าจ�างท่ีได�รับอยู8เดิมไม8ได� ส8วนเงินเดือนหรือค8าจ�าง รวมท้ังสิทธิและประโยชนBต8าง ๆ 
ท่ีจะได�รับต8อไปนั้น ให�เป1นไปตามข�อบังคับของสภาสถาบัน ซ่ึงต�องไม8ตํ่ากว8าท่ีกําหนดในกฎหมายว8า
ด�วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๓๑  การโอนข�าราชการตามมาตรา ๓๐ ให�ถือว8าเป1นการออกจากราชการ

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน8ง และให�ได�รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว8าด�วยบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการหรือกฎหมายว8าด�วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ แล�วแต8กรณี 

การโอนลูกจ�างตามมาตรานี้ ให�ถือว8าเป1นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ตําแหน8 งห รือทางราชการเลิ กจ� างโดยไม8 มี ความผิด  และให� ได� รับ บํ าเหน็ จตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว8าด�วยบําเหน็จลูกจ�าง 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพ่ือประโยชนBในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญตาม
ข�อบังคับของสถาบัน ข�าราชการหรือลูกจ�างผู�ใดท่ีโอนไปตามมาตรา ๓๐ ประสงคBจะให�นับเวลา
ราชการหรือเวลาทํางานในขณะท่ีเป1นข�าราชการหรือลูกจ�างก8อนท่ีมีการโอนเป1นเวลาทํางานของ
พนักงานหรือลูกจ�างของสถาบัน แล�วแต8กรณี ก็ให�มีสิทธิกระทําได�โดยแสดงความจํานงว8าไม8ขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญ 

การไม8ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะต�องกระทําภายในเก�าสิบวันนับ
แต8วันท่ีโอน สําหรับกรณีของข�าราชการให�ดําเนินการตามกฎหมายว8าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
สําหรับกรณีของลูกจ�างให�กระทําเป1นหนังสือลงลายมือชื่อเป1นหลักฐานยื่นต8อสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล�วแต8กรณี ไปให�กระทรวงการคลังทราบ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรจัดต้ังสถาบัน
พระปกเกล�าข้ึนเป1นสถาบันทางวิชาการ ในกํากับรัฐสภา เพ่ือทําหน�าท่ีเผยแพร8ความรู�ด�านการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู8ประชาชน รวมท้ังเพ่ือการศึกษาค�นคว�า และวิจัยป3ญหาและ
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย8างมีระบบ เพ่ือให�ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรง
เป1นประมุขมีความเป1นปFกแผ8นและยั่งยืน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๑ 
 

มาตรา ๑๐  บรรดาประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร
กิตติมศักด์ิ ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร รวมท้ังเครื่องแบบ เครื่องแต8ง
กาย เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณBท่ีได�มอบ ใช� หรือทําข้ึนเพ่ือใช�ตามวัตถุประสงคB
ของสถาบันก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ได�รับความคุ�มครองตามมาตรา ๒๘ ทวิ และมาตรา 
๒๘ ตรี ของหมวด ๕ ทวิ แห8งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล�า พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ด�วย 

 
มาตรา ๑๑  ให�ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว8าด�วยสถาบัน
พระปกเกล�าในป3จจุบันยังไม8มีบทบัญญัติกําหนดให�สภาสถาบันพระปกเกล�าดําเนินงานต8อไปได�ใน
กรณีสภาผู�แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือมีเหตุอ่ืนท่ีทําให�องคBประกอบของสภาสถาบันไม8
ครบถ�วนตามกฎหมาย ประกอบกับอํานาจหน�าท่ีของสถาบันพระปกเกล�าซ่ึงเป1นสถาบันวิชาการใน
กํากับรัฐสภายังไม8อยู8ในมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนโดยท่ัวไป จึงมีความ
จําเป1นท่ีจะต�องแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว8าด�วยสถาบันพระปกเกล�า ให�สภาสถาบันพระปกเกล�า
ดําเนินการได�อย8างต8อเนื่อง รวมท้ังปรับปรุงอํานาจหน�าท่ีของสถาบันพระปกเกล�าให�อยู8ในมาตรฐาน
เดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนโดยท่ัวไป  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

ปณตภร/ผู�จัดทํา 
๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
กุลชาติ/ตรวจ 

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน�า ๑๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 


