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พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
เพื่อใหมีสถาบันการดนตรีทีใ่ หความสําคัญตอดนตรีคลาสสิกอยางจริงจัง
โดยมุง เนนการเสริมสรางความรูค วามเขาใจ รวมทั้งเผยแพรความรูแ ละประสบการณ
ดานดนตรีคลาสสิกสูสาธารณชน เพื่อใหสังคมไทยมีโอกาสไดสัมผัสและซาบซึ้ง
ในดนตรีคลาสสิก รวมถึงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ
มีค วามเป น เลิศ ด า นดนตรี ค ลาสสิ ก และเพื ่อ เป น การสนองพระปณิ ธ านและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ในฐานะองคอปุ ถัมภวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“สภาพนักงาน” หมายความวา สภาพนักงานสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
“พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“ผูปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบัน และลูกจาง
ของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขึ้นเปนนิติบุคคล โดยมีฐานะเปน
หนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีรฐั มนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการรักษาการตามกฎหมายนี้
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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๓) บททั่วไป
๓.๑) การแบงสวนงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ให ส ถาบั น เป น สถานศึ ก ษาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั ้น สู ง มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรี
และศาสตรอ่นื ๆ ที่เกี่ยวของ ทําการสอน ทําการวิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยสถาบันอาจแบงสวนงาน๑ ออกไดดังนี้
(๑) สํานักงานสถาบัน
(๒) สํานักวิชา
(๓) สวนงานอื่น
๓.๒) การจัดการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ภายใตวัตถุประสงคของสถาบัน สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
และสถาบันอาจจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงหรือ
สถาบันวิจัยอืน่ ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ โดย
ในการจัดการศึกษา สถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผสู าํ เร็จการศึกษาได ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
โดยที่กิจการของสถาบันนั้นไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน แตผปู ฏิบตั งิ านในสถาบันตองไดรบั การคุม ครองและประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน และใหผปู ฏิบตั งิ านในสถาบันซึ่งไดรบั สวัสดิการและสิทธิประโยชน
รวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดใหแลว ไดรบั ยกเวนไมตอ งอยูภ ายใตบงั คับ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
๓.๓) อํานาจและหนาที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหสถาบันมีอํานาจและหนาทีก่ ระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงค
ที่ระบุไวในขอ ๓.๒) ซึ่งอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ทํานิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสิน และจําหนายสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพยท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสนิ
ที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
๑

๙๘

P97-111.indd 98

สถาบันอาจแบงเปนหนวยงานภายในไดตามขอบังคับของสถาบัน.
จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

7/23/2012 1:13:20 PM

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๒) รวมมือกับหนวยงานอืน่ ทัง้ ของรัฐหรือของเอกชน หรือกับ
องคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ
(๓) กู  ย ืม เงิ น และให กู  ย ืม เงิ น โดยมี ห ลั ก ประกั น ด ว ยบุ ค คลหรื อ
ทรัพยสินการลงทุนหรือการรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน
(๔) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการ
ในการใหบริการภายในอํานาจหนาที่ของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๕) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทัง้ สวัสดิการ
สิทธิประโยชนและประโยชนอยางอื่นใหแกผปู ฏิบตั งิ านในสถาบัน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในขอบังคับของสถาบัน
(๖) จัดใหมีทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุน
(๗) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๘) จัดตัง้ หรือรวมกับบุคคลอืน่ ในการจัดตัง้ องคกรทีเ่ ปนนิติบุคคล
เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
(๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานสถาบันอยาง
ตอเนื่อง
๓.๔) รายไดของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
(๓) เงินกองทุนทีร่ ัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผล
ประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ
ของสถาบัน
(๕) รายไดหรือผลประโยชนท่ไี ดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและ
จากทรัพยสินของสถาบัน
(๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ไี ดจากการใชท่รี าชพัสดุหรือการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ใหรายไดของสถาบันนั้นไมเปนรายไดทตี่ องนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ และในกรณี
ทีร่ ายไดมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของสถาบันและคา
ภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากแหลงอืน่ ได รัฐบาล
พึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกสถาบันตามความจําเปนของสถาบัน
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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๔) การดําเนินการ
๔.๑) สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหมสี ภาสถาบัน ประกอบดวยนายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ซึ่งจะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน อธิการบดีและประธาน
สภาพนักงาน กรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย
ประจําของสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี และกรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจาก
ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนาสํานักวิชาและหัวหนาสวนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา
โดยใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก
สภาสถาบันและใหอปุ นายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายก
สภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
และใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาสถาบันตาม
คําแนะนําของอธิการบดีและจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาสถาบันดวยก็ได
ทั้งนี้ นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาสถาบัน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป แตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได
อํานาจและหนาที่ของสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหสภาสถาบันมีอํานาจและหนาทีค่ วบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน
ในการปฏิบตั งิ านของสถาบันและอาจมอบหมายใหสว นงานใดในสถาบันเปนผูอ อก
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของสถาบัน
ตามขอ ๓.๑) รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๔) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต ชั ้น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ทัง้ ของสถาบันและที่
สถาบันจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให
ปริญญากิตติมศักดิ์
(๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ
พิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
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(๖) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผูช ว ยศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ ตําแหนงทาง
วิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ
(๓) ประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
(๗) อนุมตั หิ ลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง
การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๘) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิก
การสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจยั อื่น
(๙) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหา
แหลงทุนและทรัพยากรอื่นและการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล
(๑๐) อนุมตั กิ ารตั้งงบประมาณรายรับและอนุมตั งิ บประมาณรายจาย
ของสถาบัน
(๑๑) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพยสนิ
ของสถาบัน
(๑๒) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดทีไ่ ดจากการหาประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาของสถาบันระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานในสถาบัน
(๑๓) แต ง ตั ้ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน รวมทั้ง
มอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวทําการแทน
แลวรายงานใหสภาสถาบันทราบ
(๑๔) แตงตั้งผูม ีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๙ ใหรกั ษาการแทนอธิการบดี
ในกรณีที่ตําแหนงอธิการบดีวา งลง
(๑๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและ
หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
๔.๒) คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ใหมีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดีเปน
ประธานกรรมการ รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓)
และประธานสภาพนักงาน เปนกรรมการโดยตําแหนง และใหอธิการบดีแตงตั้ง
รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันและอาจแตงตั้ง
พนักงานสถาบันเปนผูชวยเลขานุการก็ได
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อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(๑) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของสถาบัน การจัดทําแผนพัฒนาสถาบันและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน
(๒) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน
การวัดผลการศึกษา การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
(๓) พิจารณาใหความเห็นและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปน
ไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่สภาสถาบันกําหนด
(๔) เสนอการให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต ชั ้น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(๕) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานตามขอ ๓.๑)
รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๖) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เกี ย่ วกั บ การแต ง ตั ง้ และถอดถอน
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผูช ว ยศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ และตําแหนง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รวมถึงการพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนหัวหนา
หนวยงานภายในของสวนงานตามขอ ๓) ดวย
(๗) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสถาบัน
(๘) แต ง ตั ้ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใด
บุคคลหนึง่ เพือ่ กระทําการใด ๆ อันอยูใ นอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
๔.๓) คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ประกอบดวยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจํานวนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคล
ภายนอกสถาบัน โดยมีหนาทีใ่ หคําแนะนําและคําปรึกษาตอสภาสถาบันและ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งหารายไดใหกับสถาบัน
๔.๔) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจและหนาที่พิจารณา
วิ น ิจ ฉัย อุ ท ธรณ คํ า สั ่ง ลงโทษ และพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื ่อ งที ่ผู  ร  อ งทุ ก ข ถู ก สั ่ง ให

๑๐๒

P97-111.indd 102

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

7/23/2012 1:13:45 PM

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ออกจากงาน หรือผูร อ งทุกข ไดรบั ความเดือดรอนเนื่องจากผูบ งั คับบัญชาใชอาํ นาจ
หนาที่โดยไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย หรือไมเปนธรรม
๔.๕) สภาพนักงาน
ใหมีสภาพนักงานเพื่อทําหนาทีใ่ หคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ
อธิการบดีเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทัง้ เสริมสรางจรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูปฏิบัติงานในสถาบัน
๔.๖) อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี
ใหอธิการบดีซ่งึ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบัน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบันและอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทงั้ รองอธิการบดี
และผูช ว ยอธิการบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
โดยใหอธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอกี ได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
มิได แตหากเมื่อใดทีอ่ ธิการบดีพนจากตําแหนงแลว ก็ใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
อํานาจและหนาที่ของอธิการบดี
ใหอธิการบดีเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และมีอํานาจ
และหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาสถาบันเสนอตอสภาสถาบัน และ
ดําเนินการใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน
(๒) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน
(๓) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และ
ทรัพยสินอืน่ ของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบัน
(๔) บรรจุ แตงตั้ง ดําเนินการทางวินัยและถอดถอนผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน
(๕) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานตาม
ขอ ๓.๑) (๑) และรองหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓)
(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินภารกิจของสถาบัน
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(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพือ่ เสนอตอ
สภาสถาบัน
(๘) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของอธิการบดี
(๙) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบัน
ตอสภาสถาบัน
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
๔.๗) หัวหนาสวนงาน และรองหัวหนาสวนงาน
ในสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น และจะมีรองหัวหนา
สวนงานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดเพือ่ ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนา
สวนงานมอบหมาย โดยใหหวั หนาสวนงานดังกลาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
๔ ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓)
และมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานนั้น โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
และเมือ่ หัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย
และในสวนงานดังกลาวอาจใหมีคณะกรรมการประจําสวนงานโดยมีหัวหนา
สวนงานเปนประธานคณะกรรมการประจําสวนงานมีอํานาจและหนาที่บริหารงาน
ของสวนงานนั้น
ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
หัวหนาสวนงานหรือรองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนง
ในขณะเดียวกันไมได และผูด าํ รงตําแหนงดังกลาวจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาว
ไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนงแตตองไมเกิน ๑๘๐ วัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งหรือกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาที่อยางใด ใหผรู กั ษาการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอาํ นาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูด าํ รงตําแหนงนั้นในระหวางที่รกั ษาการแทนหรือปฏิบตั กิ าร
แทนดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในคําสั่ง
มอบอํานาจ
๕) การประกันคุณภาพและการประเมิน
สถาบันตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน โดยเมื่อครบ ๔ ปนับแตวันจัดตั้งสวนงานของ
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สถาบันตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินสวนงาน
ดังกลาว โดยผูประเมินอิสระซึง่ สภาสถาบันแตงตัง้ จากผูซึง่ มิใชผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน แลวรายงานสภาสถาบันและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และใหมีการ
ประเมินดังกลาวทุก ๆ ๔ ป นอกจากนี้ในเรื่องการประเมินหลักสูตรนั้นเมื่อครบ
๑ ปหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใด กฎหมายไดกําหนด
ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลตาม
หลักสูตรนั้น โดยผูประเมินอิสระซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน แลวรายงานสภาสถาบันและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และใหมีการ
ประเมินดังกลาวทุก ๆ ๕ ป หรือเร็วกวานั้นตามที่สภาสถาบันกําหนด
โดยในการประเมินสวนงาน และการประเมินหลักสูตรนั้น จะตองคํานึงถึง
คุณภาพทางวิชาการ ความประหยัด การลดความซํ้าซอนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารเปนสําคัญ พรอมทั้งระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการ
ดําเนินการใดหรือควรมีสวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไป
หรือไมดวย
๖) การบัญชีและการตรวจสอบ
ใหสถาบันวางและรักษาไวซึง่ ระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงานของ
สถาบันโดยมีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายได
และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนทีม่ าของรายการนัน้ ๆ
และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
สถาบันตองจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูส อบบัญชีของ
สถาบันภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรื อ บุค คลภายนอกซึ ่ง สภาสถาบั น แต ง ตั ้ง โดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูส อบบัญชีของสถาบันและใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปบัญชี โดยใหผูสอบบัญชีทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบันภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นป
บัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๗) การกํากับดูแล
ใหรัฐมนตรีมอี าํ นาจและหนาที่กาํ กับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเปนการเฉพาะ โดยในกรณีทมี่ ีปญหา
ขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ใหรฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีวนิ จิ ฉัยเปนประการใด
แลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
๘) ตําแหนงทางวิชาการ
๘.๑) ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา
ใหคณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ๒ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
สําหรับตําแหนงศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน และกฎหมายยังไดกําหนดใหสภาสถาบัน
อาจแตงตั้งศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ
และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด เปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
ทัง้ นี้ ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน และตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษหรือ
ผูชวยศาสตราจารยพเิ ศษสภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มิไดเปนคณาจารยประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของอธิการบดีได และในสวน
ตําแหนงอาจารยพเิ ศษนัน้ อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซ ่งึ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมิได
เปนคณาจารยประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑)
(๒) หรือ (๓) ได
๘.๒) คํานําหนานามของแตละตําแหนงทางวิชาการ
เมือ่ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลนัน้
มีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะ
ไดตลอดไป โดยใหใชอักษรยอ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
(๒) ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
(๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
(๔) รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
ทั้งนี้ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ดวยก็ไดโดยทําเปนประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
๒
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(๕) รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
(๖) ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
ในการใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับ
ตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
๙) ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
๙.๑) การใหปริญญาของสถาบัน
กฎหมายไดกําหนดใหปริญญาของสถาบันมี ๓ ชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต
ใชอักษรยอ บ.
โดยใหสถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ในสาขาวิชาทีม่ ีการสอนในสถาบัน และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาทีม่ ีการจัดการ
ศึกษารวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงอืน่ ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการ
ระหวางประเทศ และอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได
และใหสภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรได
นอกจากนี้แลว กฎหมายยังไดกําหนดใหสถาบันมีอํานาจใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ แต
จะใหปริญญาดังกลาวแกผูปฏิบัติงานในสถาบันผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสถาบัน
นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
๙.๒) การใหเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบัน
สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เปน
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมี
ครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันก็ได
และอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบัน หรือสวนงานของ
สถาบันก็ได โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทัง้ นี้ การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณดงั กลาวเพื่อการคา หรือ
การใชส่งิ ดังกลาวที่มใิ ชเพื่อประโยชนของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ตองไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน
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๑๐) บทกําหนดโทษ
๑๐.๑) ผูใ ดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในสถาบัน หรือสิ่งใด
ทีเ่ ลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมีสิทธิทีจ่ ะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตน
มีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อให
บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิทจี่ ะใช หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๐.๒) ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
ของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงาน
ของสถาบันปลอมหรือทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของ
สถาบันหรือสวนงานของสถาบันที่วตั ถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๐ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แตถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒)
ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดียว สวนความผิดตาม (๓) กฎหมายกําหนดให
เปนความผิดอันยอมความได
๑๑) บทเฉพาะกาล
(๑) ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน
รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉพาะในสวนทีเ่ กี่ยวกับ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาในกํากับมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเปนของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาตามกฎหมายนี้ โดยใหผูปฏิบัติงานในสถาบันที่โอนมาไดรับเงินเดือน
คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ตามทีส่ ภาสถาบันกําหนดซึ่งตอง
ไมนอ ยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรบั
อยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันตามกฎหมายนี้
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกาํ หนดใหสทิ ธิในการเขาสูต าํ แหนงศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของพนักงานที่โอนมามิให
เสียไปเพราะเหตุทีโ่ อนมาเปนพนักงานสถาบัน รวมถึงใหนับเวลาทํางานในขณะที่
เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงานสถาบัน
ตามกฎหมายนี้ดวย
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(๒) ในระหว า งทีย่ ัง ไม มี ส ภาสถาบั น ตามกฎหมายนี ้ ให ส ภาสถาบั น
ประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปนนายกสภาสถาบัน และกรรมการ
อํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมี
ส ว นงานเป น หน ว ยงานในกํ า กั บ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู  ใ นวั น ที ่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนกรรมการสภาสถาบัน และใหผอู าํ นวยการสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนกรรมการ
และเลขานุการสภาสถาบัน ทั้งนี้ จนกวาจะมีสภาสถาบันตามกฎหมายนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(๓) ในระยะเริ ่ม แรกให อ ธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรรั ก ษาการ
ในตําแหนงอธิการบดีตามกฎหมายนี้ จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และใหผรู กั ษาการในตําแหนงอธิการบดี แตงตั้งผูร กั ษาการ
ในตําแหนงรองอธิการบดีและผูช ว ยอธิการบดี ตามความเหมาะสมเพือ่ ปฏิบตั หิ นาที่
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามกฎหมายนี้
(๔) ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
และอาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เฉพาะในส ว นที ่เ กี ่ย วกั บ การจั ด การ
ศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกํากับมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีฐานะเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารย หรืออาจารยตอไปตามกฎหมายนี้
(๕) ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติ
การตามกฎหมายนี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยูในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม เทาที่
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งด ว ยปริ ม าณงานตุ ล าการและงานธุ ร การคดี ข องศาลยุ ติ ธ รรมได
เพิ ่ม มากขึ ้น เป น ลํ า ดั บ แต ผู  รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลงานของศาลยุ ติ ธ รรม
ในสวนภูมิภาคมีอธิบดีผพู พิ ากษาภาคเพียงคนเดียว ไมมีผชู ว ยปฏิบตั ริ าชการ ทําให
ราชการของศาลยุติธรรมไมอาจดําเนินไปไดดวยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร และปริมาณคดีท่เี พิม่ มากขึน้ ดังกลาวสงผลตอระยะเวลาใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นตน ทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ชั้นตนมีความลาชากระทบตอการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนและคูความ
ในคดี ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการคดีของศาลยุตธิ รรมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดย
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม สมควรแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โดยกํ า หนดตํ า แหน ง รองอธิ บ ดี ผู  พิ พ ากษาภาคและอํ า นาจหน า ทีข่ องอธิ บ ดี
ผูพิพากษาภาคและรองอธิบดีผูพิพากษาภาค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
(๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ในเรื่องการใหมีตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาภาค โดยการกําหนดใหมีอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ภาคละ ๑ คน จํานวน ๙ ภาค มีสถานที่ตั้งและเขตอํานาจตามที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับให
มีรองอธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ ๓ คน ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธาน
ศาลฎีกาจะกําหนดใหมรี องอธิบดีผพู พิ ากษาภาคมากกวา ๓ คนแตไมเกิน ๖ คนก็ได
โดยจากเดิมที่กําหนดใหมีแตเฉพาะอธิบดีผูพิพากษาภาคเทานั้น
โดยในกรณีท่ตี าํ แหนงอธิบดีผพู พิ ากษาภาควางลง หรือเมื่อผูดาํ รงตําแหนง
ดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได กฎหมายไดกําหนดใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาค
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ที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูทําการแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบัติราชการได ก็ให
ผูท ่มี ีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูท ําการแทน ทั้งนี้หากปรากฏวายังไมมีผทู ําการ
แทนดังกลาวอีก ประธานศาลฎีกาจะสัง่ ใหผพู พิ ากษาคนหนึง่ เปนผูท าํ การแทนก็ได
แตผูพิพากษาอาวุโสหรือผูพิพากษาประจําศาลจะเปนผูทําการแทนในตําแหนง
ไมได
(๒) ไดเพิม่ ความเปนวรรคสองของมาตรา ๑๔ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ในเรื่องอํานาจหนาที่ของรองอธิบดีผพู ิพากษาภาค โดยการกําหนด
ใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูพิพากษาในศาลที่อยูในเขตอํานาจดวย โดยใหมี
อํานาจสั่งคํารองคําขอตาง ๆ ทีย่ ืน่ ตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาความ และใหมีหนาทีช่ วยอธิบดีผูพิพากษาภาคตามที่อธิบดีผูพิพากษา
ภาคมอบหมาย
(๓) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม เรื่องการใหผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีแทน กลาวคือ หากปรากฏวา
ในระหวางการพิจารณาคดีใด มีเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุจาํ เปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได
ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดีนั้น ไมอาจจะนั่งพิจารณาคดี
ตอไป กฎหมายไดกําหนดใหผูพิพากษาในศาลชั้นตน ไดแก อธิบดีผูพิพากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผพู พิ ากษาภาค ผูพ พิ ากษา หัวหนาศาล หรือรองอธิบดีผพู พิ ากษา
ศาลชัน้ ตน รองอธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาในศาลชั้นตนของศาลนัน้
ซึ่งอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล
แลวแตกรณี มอบหมาย นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนตอไปได
(๔) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๙ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุ ติธรรม ในเรื่องอํานาจในการลงลายมือชื่อทําคําพิพากษา กลาวคือ
ในระหวางการทําคําพิพากษาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอืน่ อันมิอาจ
กาวลวงได ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดีนั้นไมอาจจะทํา
คําพิพากษาในคดีนั้นตอไปได กฎหมายไดกําหนดใหผูพิพากษาในศาลชั้นตน ไดแก
อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
รองอธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล แลวแตกรณี มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อทําคําพิพากษา และมีอํานาจทําความเห็นแยง ทั้งนี้ หลังจากไดตรวจ
สํานวนคดีนั้นแลว
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินีใ้ หใชบังคับเมือ่ พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

P97-111.indd 111

จุลนิติ

๑๑๑

7/23/2012 1:11:42 PM

