พระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541
...........................................
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2541
เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่ า โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยสถาบั น พระปกเกล้ า จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต รา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนายินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒ นาประชาธิ ป ไตย” ให้ ห มายความรวมถึง การวิ จัย การเก็บรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข
ตลอดจนการส่งเสริม การเผยแพร่ การฝึกอบรมเพื่อให้ระบอบและวิถีชีวิตประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน
“สถาบัน”
หมายความว่า สถาบันพระปกเกล้า
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันพระปกเกล้า
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันพระปกเกล้า
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสถาบันพระปกเกล้า
“ลูกจ้าง”
หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า
มาตรา 4 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 57 ก เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541
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หมวด 1
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
มาตรา 5 ให้ จั ดตั้ งสถาบั น ขึ้น เรียกว่ า “สถาบันพระปกเกล้ า ” และให้ ส ถาบัน นี้เป็นนิ ติบุคคล
อยู่ ใ นก ากั บ ดู แ ลของประธานรั ฐ สภา กิ จ การของสถาบั น ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน ทั้งนี้ เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน
สถาบันเป็นหน่วยงานของรั ฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการจัดระเบียบปฏิบัติ
ราชการฝ่ายรัฐสภา และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา 6 สถาบันมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
(3) วิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
(4) เผยแพร่และสนับสนุนการเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(5) จั ดและสนั บ สนุ น การศึกษาอบรมบุคลากรจากภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชนเกี่ยวกั บ
การเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย
(6) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัย และวิชาการทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
(7) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมือ กั บ องค์ ก รในประเทศและต่า งประเทศในกิจ การเกี่ย วกั บการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย
(8) ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
(9) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
(10) กระท าการอื่น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็น หน้ าที่ ของสถาบัน หรือ ตามที่ ส ภาสถาบั น
กาหนด
มาตรา 7 ให้สถาบันมีอานาจกระทากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุป ระสงค์ตามมาตรา 6
และอานาจเช่นทีว่ ่านี้ให้รวมถึง
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ ว่าจ้าง รับจ้าง จัดหาหรือ
ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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(2)2 ให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
กิตติมศักดิ์ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ได้ดังนี้
(ก.) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
(ข.) ประกาศนียบัตรชั้นสูง ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมกลุ่มวิช าใดกลุ่มวิชาหนึ่งที่ได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าแล้ว
(ค.) ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ ออกให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และคุณธรรมอันควรแก่การยกย่อง
(ง.) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเฉพาะวิชา
(จ.) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเฉพาะเรื่อง
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
(3) ทาความตกลงและร่ วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย
(3 ทวิ ) 3 รั บ สถานศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น เข้ า สมทบในสถาบั น และให้ ป ระกาศนี ย บั ตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
นั้นได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสถาบัน
(4) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย
(5) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนใดส่วนหนึ่งของสถาบัน
(6) บริหารกองทุนตามกฎหมายและระเบียบซึ่งสภาสถาบันกาหนด
(7) ดาเนินกิจการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้4
หมวด 2
สภาสถาบันและเลขาธิการ
มาตรา 8 ให้มีสภาสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย
(1) ประธานรัฐสภาเป็นประธานสภาสถาบัน
(2) รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานสภาสถาบัน
2
3
4

มาตรา 7 (2) ถูกยกเลิกและให้ใช้มาตรา 7 (2) โดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
มาตรา 7 (3 ทวิ) ถูกเพิ่มเติมโดย มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัตสิ ถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
วรรคสองของมาตรา 7 ถูกเพิ่มเติมโดย มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
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(3) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา
(4) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎร
จานวนสองคน และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภาจานวน
หนึ่งคน
(5) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม (3) และ (4)
และ
(6) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภาสถาบั น ตาม (4) และคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ
สภาสถาบันตาม (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา 8 ทวิ 5 ในกรณีที่ ตาแหน่งตามมาตรา 8 ว่างลงไม่ว่ าด้ว ยเหตุใ ดๆ และยัง มิได้มี ผู้ ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา 8
ที่เหลื อ อยู่ ในกรณีที่ ตาแหน่ ง ที่ว่ างเป็ น ตาแหน่ง ตามมาตรา 8 (1) ให้ ร องประธานสภาสถาบั นท าหน้า ที่
ประธานสภาสถาบัน
มาตรา 9 สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะ
ให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดาเนินงานของสถาบัน
(2) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนสาหรับกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบัน
(3) อนุมัติแผนหลักและแผนการดาเนินงานของสถาบัน
(4) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการบริหารงานของสถาบัน
(5) ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(6) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(7)6 อนุมัติให้ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตร
ชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรของสถาบัน
(8) ออกข้อบั งคับ ว่าด้ ว ยการบริห ารงานบุ คคลของสถาบันเกี่ย วกับ การกาหนดต าแหน่งอั ตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือ
5
6

มาตรา 8 ทวิ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
มาตรา 9 (7) ถูกยกเลิกและเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัตสิ ถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
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ค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและ
ลูกจ้าง
(8 ทวิ) 7 ออกข้อบั งคับ ว่าด้ว ยเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายของประธาน รองประธาน กรรมการ
สภาสถาบัน รวมทั้งบุคลากร และผู้ศึกษาอบรม เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน
ข้อบังคับดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(9) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เลขาธิการ การปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการ
(11) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน
มาตรา 10 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
แทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่แล้ว
มาตรา 11 นอกจากพ้ น จากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 12 การประชุ ม สภาสถาบั น ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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มาตรา 9 (8 ทวิ) ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัตสิ ถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

6

ในการประชุ ม สภาสถาบั น ถ้ า ประธานสภาสถาบั น ไม่ ม าหรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้
รองประธานสภาสถาบันเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาสถาบัน และรองประธานสภาสถาบันไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการประชุมที่มิได้บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
สถาบัน
มาตรา 13 สภาสถาบันมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 14 ให้ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามมาตรา 13 ได้รับเบี้ยประชุมและหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่สภา
สถาบันกาหนด
มาตรา 15 ให้ส ถาบัน มีเ ลขาธิก ารเป็น ผู้รับ ผิด ชอบการบริห ารงานของสถาบัน และอาจมี รอง
เลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนด เพื่อทาหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
สถาบัน
เมื่อเลขาธิการพ้นจากตาแหน่งให้รองเลขาธิการพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา 16 ให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา 17 ให้เลขาธิการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสภาสถาบัน
(2) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสถาบันทุกตาแหน่ง
(3) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจน
ให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่สภาสถาบันกาหนด
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบหรือมติ
ของสภาสถาบัน
(5) เป็นผู้แทนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้
พนักงานคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบที่สภาสถาบันกาหนด
มาตรา 18 ให้สภาสถาบันเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนของเลขาธิการและรองเลขาธิการ
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มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการบริหารอื่นที่สภาสถาบันแต่งตั้งตามที่เลขาธิการเสนอ จานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้ามีอานาจหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของสถาบัน
และโครงการต่างๆ ที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ หรือมอบหมาย
กรรมการบริห ารสถาบัน พระปกเกล้า พ้นจากตาแหน่งเมื่อ เลขาธิก ารพ้น จากตาแหน่งและ ให้
นาความในมาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 3
กองทุน
มาตรา 20 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกว่า “กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานของสถาบัน ประกอบด้วย
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน
(3) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(5) ดอกผลหรือรายได้อื่น
(6) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงินทุนประเดิมตาม (1) และเงินอุดหนุนตาม (2) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบันโดยตรงเป็น
จานวนที่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา 21 รายได้ที่เกิดจากกองทุนตามมาตรา 20 และรายได้อื่นของสถาบันให้นาส่งเข้ากองทุน
โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 22 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้
ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา 23 ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุความ
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้
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หมวด 4
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา 24 ให้สถาบันวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตามประเภทงาน
ส่วนที่สาคัญ มีสมุดบัญชีรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความจริงและ
ตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชี
ภายในเป็นประจา
มาตรา 25 ให้ส ถาบัน จัดทางบดุล และบัญชีรับจ่าย ส่งผู้ ส อบบัญชีตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณแผ่นดินทุกปี
ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันทุกรอบปี แล้วทารายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอต่อสภาสถาบันภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณแผ่นดินทุกปี
มาตรา 26 ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปีทุกๆ ปี เสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อเสนอประธานรัฐสภา
โดยแสดงงบดุล และบั ญชี รั บ จ่ ายที่ผู้ ส อบบัญชีรั บรองว่า ถูกต้อ งพร้ อมทั้ง รายงานของผู้ ส อบบั ญชีร วมทั้ ง
แสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาด้วย
ให้ประธานรัฐสภาเสนอรายงานประจาปีตามวรรคหนึ่งต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
หมวด 5
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นจานวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้ง โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ให้นามาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 28 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและของเลขาธิการโดยรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันประกอบการประเมินผลงาน
(2) รายงานผลการติดตาม และตรวจสอบผลงานของสถาบันและของเลขาธิการต่อประธานสภา
สถาบันทุกหกเดือน
(3) ประเมินผลงานของสถาบันทุกปีและจัดทารายงานการประเมินผลงานเสนอต่อประธานสภา
สถาบัน
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หมวด 5 ทวิ8
บทกาหนดโทษ
มาตรา 28 ทวิ ผู้ใดใช้เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ของสถาบั นหรือ สิ่งอื่น ใดที่เลียนแบบสิ่ งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้ว ยประการใดๆ ว่าตนมี
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สัมฤทธิ
บัตร หรือวุฒิบัตร หรือมีตาแหน่ ง ใดในสถาบั น โดยที่ ต นไม่ มี สิ ท ธิ ถ้ า ได้ ก ระทาเพื่ อ ให้ บุ ค คลอื่ น เชื่ อ ว่ า ตน
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ หรื อ มีวิทยฐานะ หรือตาแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 28 ตรี ผู้ใด
(1) ปลอมหรื อเลี ยนแบบซึ่งเครื่ องแบบ เครื่องแต่งกาย เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของสถาบัน ไม่ว่าจะกระทาเป็นสีใด หรือทาด้วยวิธีใดๆ
(2) ใช้สิ่งที่ปลอมหรือทาเลียนแบบตาม (1)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (2) ด้วยให้ลงโทษกระทงเดียว
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 29 ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ กิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ รวมทั้ ง งบประมาณของ
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการของสถาบั น พระปกเกล้ า และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ รั ฐ สภาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของสถาบัน
มาตรา 30 ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงาน
เลขาธิการวุฒิส ภา ถ้าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันและได้แจ้ง ความ
จานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้โอนข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน ทั้งนี้ ตามที่ประธานรัฐสภา
และสถาบันจะได้ตกลงกัน
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่โอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน แล้วแต่กรณี ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้าง รวมทั้งสิท ธิและประโยชน์ต่างๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสถาบัน แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับ
อยู่ เดิมไม่ได้ ส่ วนเงิน เดือนหรื อค่าจ้ าง รวมทั้งสิ ทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่ จะได้รับต่อไปนั้นให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภาสถาบัน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 31 การโอนข้าราชการตามมาตรา 30 ให้ ถือว่าเป็นการออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตาแหน่ง และให้ได้รับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ บานาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
การโอนลูกจ้างตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่งหรือทาง
ราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทางานสาหรับคานวณบาเหน็จหรือบานาญตามข้อบังคับของ
สถาบัน ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดที่โอนไปตามมาตรา 30 ประสงค์จะให้นับเวลาราชการหรือเวลาทางานใน
ขณะที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างก่อนที่มีการโอนเป็นเวลาทางานของพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันแล้ วแต่
กรณี ก็ให้มีสิทธิกระทาได้โดยแสดงความจานงว่าไม่ขอรับบาเหน็จหรือบานาญ
การไม่ขอรับบาเหน็จหรือบานาญตามวรรคสาม จะต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่โอน
สาหรับกรณีของข้าราชการให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ สาหรับกรณีของ
ลูกจ้ างให้ กระทาเป็ นหนั งสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อสานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรหรือ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณีไปให้กระทรวงการคลังทราบ
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรจั ด ตั้ ง สถาบั น
พระปกเกล้ า ขึ้ น เป็ น สถาบั น ทางวิ ช าการ ในก ากั บ รั ฐ สภา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน รวมทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีระบบ เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25439
มาตรา 10 บรรดาประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รชั้ นสู ง ประกาศนี ย บั ต รกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ประกาศนียบั ตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สัมฤทธิบั ตร และวุฒิบัตร รวมทั้งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เข็มวิ ทยฐานะ
ตราเครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ไ ด้ ม อบใช้ หรื อ ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ ให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 28 ทวิ และมาตรา 28 ตรี ของหมวด 5 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา 11 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถาบันพระปกเกล้า
ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติกาหนดให้สภาสถาบันพระปกเกล้าดาเนินงานต่อไปได้ ในกรณี สภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอายุหรือถูกยุบหรือมีเหตุอื่นที่ทาให้องค์ประกอบของสภาสถาบันไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบกับ
อานาจหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการในกากับรัฐสภายังไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนโดยทั่วไป จึงมีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
พระปกเกล้า ให้สภาสถาบันพระปกเกล้าดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงอานาจหน้าที่ของสถาบัน
พระปกเกล้ าให้ อยู่ ในมาตรฐานเดียวกับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนโดยทั่วไป จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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