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พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีป่ จจุบันการศึกษาดานการกีฬามีการพัฒนาองคความรูในระดับทีส่ ูง
ขึ้น สถาบันการพลศึกษาซึ่งเปนสถาบันทีจ่ ัดการศึกษาดานกีฬาโดยตรง มีความ
พรอมทางดานบุคลากรและสถานที่ จึงเห็นควรกําหนดใหสถาบันมีอํานาจจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา
ประกอบกับสมควรปรับปรุงโครงสรางของสถาบัน ระบบการบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงบประมาณ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรือ่ งสถานะทางกฎหมายของโรงเรียนกีฬา
โดยการกําหนดใหโรงเรียนกีฬาที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เปนสวนราชการในสถาบันการพลศึกษา
๒) ได เ พิม่ บทนิ ย ามคํ า ว า “สภาวิ ช าการ” ระหว า งบทนิ ย ามคํ า ว า
“สภาสถาบัน” และคําวา “อธิการบดี” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา
๓) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถาบัน โดยการ
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กําหนดใหการบริหารงานบุคคลสําหรับคณาจารย ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถาบันนั้น ใหสภาสถาบันการพลศึกษามีอํานาจหนาทีใ่ นการ
บริห ารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เวนแตกฎหมายนี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
๔) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ในเรื่องการ
แบงสวนราชการ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการในสถาบัน
การพลศึกษาแหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กลาวคือ
กฎหมายไดกําหนดใหสถาบันอาจแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานอธิการบดี
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และโรงเรียนกีฬา โดยสถาบันอาจใหมีสํานัก
ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของสถาบันการพลศึกษา เปนสวนราชการในสถาบันอีกได
นอกจากนี้ สําหรับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ กฎหมายกําหนดใหออกเปนกฎกระทรวง สวนการแบงสวน
ราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิชา กอง ฝาย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา กอง หรือฝาย ใหทําเปนประกาศกระทรวง แตการแบง
สวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทางาน
ใหทําเปนประกาศของสถาบัน
๕) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่ององคประกอบของสภาสถาบัน โดยการกําหนด
ใหสภาสถาบัน ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน ไดแก อธิการบดี
(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และเลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(๔) กรรมการสภาสถาบัน ๓ คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
(๕) กรรมการสภาสถาบัน ๓ คน ซึ่งเลือกจากคณบดี ๑ คน ผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนกีฬา ๑ คนและหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ทีม่ ีฐานะเทียบเทา
คณะ ๑ คน
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(๖) กรรมการสภาสถาบัน ๔ คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของ
วิทยาเขต ๓ คนและขาราชการครูของโรงเรียนกีฬา ๑ คน
(๗) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยในจํานวนนี้ตองมี
ผูทรงคุณวุฒดิ านกีฬาคนพิการอยางนอย ๑ คน
ทั้งนี้ ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการ
สภาสถาบันตาม (๔) เปนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี และ
ใหสํานักงานอธิการบดีรบั ผิดชอบงานธุรการ งานประชุม ศึกษาหาขอมูล และกิจการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสภาสถาบัน
๖) ไดแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องมติการพนจากตําแหนงของนายก
สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ในกรณีท่ี
สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาทีห่ รือ
หยอนความสามารถตาม (๔) ของมาตรา ๑๘ ตองมีมติ ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการ
สภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู
๗) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน ดังนี้
(๑) วางนโยบายและกํากับแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ การใหบริการชุมชน และเสริมสรางสังคม
แหงการเรียนรู การปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร
การกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ดังกลาว
(๒) ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สถาบัน
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบัน
ตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนราชการดังกลาว
(๔) อนุมตั กิ ารรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจยั อื่นเขาสมทบ และ
การยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกลาวตามมาตรา ๑๑
(๕) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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(๖) กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต ชั ้น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๘) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและ
ถอดถอนนายกสภาสถาบั น กรรมการสภาสถาบั น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ อธิ ก ารบดี
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
(๙) แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๕)
(๑๐) แตงตั้งรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผูช ว ยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว พนจากตําแหนง
(๑๑) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของสถาบัน
วางระเบียบ และออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน และการใชจาย เงินรายไดของสถาบัน
(๑๒) อนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดของสถาบัน
(๑๓) พิจารณารายงานการรับจายเงินในรอบป และรายงานการดําเนิน
กิจการของสถาบัน
(๑๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดานพลศึกษา การกีฬา
วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ และกิจการดานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๑๕) แตงตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่
เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาสถาบัน
(๑๖) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธกี ารเพื่อพัฒนาความกาวหนา
ของสถาบัน
(๑๗) พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบเกี ่ย วกั บ กิ จ การเชิ ง นโยบาย
ของสถาบันที่มิไดกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
๘) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่ององคประกอบของสภาวิชาการ โดยการ
กําหนดใหสภาวิชาการประกอบดวย
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(๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี
(๒) กรรมการสภาวิชาการ ๒ คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี และ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
(๓) กรรมการสภาวิชาการ ๓ คน ซึ่งเลือกจากคณบดี ๑ คน ผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนกีฬา ๑ คน และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทา
คณะ ๑ คน
(๔) กรรมการสภาวิชาการ ๓ คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของ
วิทยาเขต ๒ คนและขาราชการครูของโรงเรียนกีฬา ๑ คน
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ๘ คน ซึง่ แตงตัง้ จากบุคคล
ภายนอก โดยคําแนะนําของกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) (๓) และ (๔)
๙) ไดแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องมติการพนจากตําแหนงของประธาน
สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๑ ในกรณีที่สภาสถาบันให
ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
ตาม (๔) ของมาตรา ๒๓ ตองมีมติ ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
๑๐) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
โดยการกําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาทีใ่ นการพิจารณาเสนอการจัดตั้ง
การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา สํานัก และศูนย
หรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอ
แบงสวนราชการในสวนราชการดังกลาวตอสภาสถาบัน
๑๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องมติการพนจากตําแหนงของประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ (๓)
(๔) และ (๕) ในกรณีทสี่ ภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรือ
บกพรองตอหนาทีห่ รือหยอนความสามารถตาม (๔) ของมาตรา ๒๘ ตองมีมติ
๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู
๑๒) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องวาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของอธิการบดี โดยอธิการนั้นจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจาก
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน ใหอธิการบดีมีวาระ
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การดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอกี ได
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได ซึ่งนอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระ กฎหมายยังไดกําหนดใหอธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง
ตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
ซึ่งการพนจากตําแหนงตาม (๓) ตองเปนไปตามมติ ๒ ใน ๓ ของจํานวน
กรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู
๑๓) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการแตงตั้งรองอธิการบดี รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต และผูชวยอธิการบดี กลาวคือ
(๑) รองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ใหสภาสถาบัน
แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ โดยคําแนะนําของอธิการบดี และใหนํา
ความในขอ ๑๒) มาใชบงั คับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของรองอธิการบดี
และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตโดยอนุโลม ทัง้ นี้ เมื่ออธิการบดีพน จากตําแหนง
ก็ใหรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ผูชวยอธิการบดี และผูชวย
อธิการบดีประจําวิทยาเขต พนจากตําแหนงดวย
(๒) ผู  ช  ว ยอธิ ก ารบดี ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั ง้ จากผู  ม คี ุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรา ๓๔ แตในสวนผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต ใหอธิการบดีแตงตั้ง
จากคณาจารยประจําวิทยาเขตผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ โดยคําแนะนําของ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น
๑๔) ไดเพิ่มความเปน (๓/๑) และ (๓/๒) ของมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรือ่ งอํานาจและหนาทีข่ องอธิการบดี
โดยกําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจหนาที่เพิ่มในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) แตงตั้งผูช ว ยอธิการบดี ผูช ว ยอธิการบดีประจําวิทยาเขต รองคณบดี
รองคณบดีประจําวิทยาเขต รองผูอ าํ นวยการสํานัก รองผูอ าํ นวยการศูนย รองหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ และใหผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวพนจากตําแหนง
(๒) แตงตัง้ ผูอ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี รองผูอ ํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา
๑๕) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจบังคับบัญชาของคณบดี กลาวคือ
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ในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ใหคณบดีเปนผูบ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ และในสํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชา และ
รับผิดชอบงานของสวนราชการนั้น
นอกจากนี้ ในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สํานัก ศูนย และสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จะใหรองคณบดี รองผูอ าํ นวยการสํานัก
รองผูอํานวยการศูนย หรือรองหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณี คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณบดี
ผูอ ํานวยการสํานัก ผูอ าํ นวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะมอบหมายก็ ไ ด ในกรณี ท มี ่ ีก ารแบ ง ภาควิ ช า หรื อ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ใหหวั หนาภาควิชา หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทาภาควิชา เปนผูบ งั คับบัญชา
และรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา แลวแตกรณี
ทั้งนี้ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา ใหอธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําจากผูม คี ณ
ุ สมบัติ
ทีก่ ําหนดไวในขอบังคับของสถาบัน และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนหัวหนา
ภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทาภาควิชา
โดยคําแนะนําของคณบดี
๑๖) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจบังคับบัญชาในสํานักงาน
อธิการบดีและโรงเรียนกีฬา กลาวคือ
(๑) ในสํานักงานอธิการบดี ใหมผี อู าํ นวยการสํานักงานอธิการบดีเปน
ผูบ ังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงานอธิการบดีและใหมรี องผูอ าํ นวยการ
สํานักงานอธิการบดีคนหนึ่ง เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีมอบหมายก็ได
(๒) ในโรงเรียนกีฬา ใหมผี อู าํ นวยการเปนผูบ งั คับบัญชาและรับผิดชอบ
งานของโรงเรียนกีฬาในโรงเรียนกีฬา ใหมีรองผูอ าํ นวยการโรงเรียนกีฬาคนหนึ่งหรือ
หลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได
๑๗) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการแตงตัง้ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณบดี รองคณบดี และรองคณบดีประจําวิทยาเขต ดังนี้
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(๑) คณบดี ใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูไ ดรบั การสรรหาซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรา ๔๐ โดยคําแนะนําของอธิการบดี มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
๔ ป และอาจไดรบั แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
และใหนําความในมาตรา ๓๒ มาใชบงั คับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของ
คณบดีโดยอนุโลม
(๒) รองคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐
โดยคําแนะนําของคณบดี และใหอธิการบดีมอี ํานาจถอดถอนรองคณบดีโดย
คําแนะนําของคณบดี
(๓) รองคณบดีประจําวิทยาเขต ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูม คี ณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรา ๔๐ โดยคําแนะนําของคณบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอน
รองคณบดีประจําวิทยาเขตโดยคําแนะนําของคณบดี
ทั้งนี้ เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีและรองคณบดีประจํา
วิทยาเขตพนจากตําแหนงดวย
๑๘) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ
ทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ ใหสภาสถาบันแตงตั้งจากผูม ีคณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรา ๔๒ โดยคําแนะนําของอธิการบดี และหากเปนรองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการศูนย หรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูม ีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๔๒ โดยคําแนะนํา
ของผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี
(๒) ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต ผูชวยอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี
รองคณบดีประจําวิทยาเขต หัวหนา รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกัน
มิได แตผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนง
ก็ได แตตองไมเกิน ๑๘๐ วัน
ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปน
อธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
๑๙) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการใหปริญญาของสภาบัน โดยกฎหมายได
กําหนดใหปริญญามี ๓ ชั้น คือ
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ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต
ใชอักษรยอ บ.
โดยสถาบันมีอํานาจใหปริญญา ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได ซึ่ง
ปริญญาในสาขาวิชาใดจะเรียกชือ่ อยางไร และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานัน้
อยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
๒๐) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา
และปริญญากิตติมศักดิ์ กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดใหสภาสถาบันอาจออก
ขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ และอนุปริญญาได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ออกใหแกผสู าํ เร็จการศึกษาในสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาตามหลักสูตร
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง กอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
นอกจากนี ้ สถาบั น มี อ ํา นาจให ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิแ์ ก บุ ค คลซึ ่ง
สภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒแิ ละคุณธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนประโยชน
ตอสังคมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตสถาบันจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย
ประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการ
สภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นมิได
๒๑) กฎหมายกํ า หนดให ส ภาสถาบั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูใ นวันกอนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปฏิบตั หิ นาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งสภาสถาบันตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๑ ปนับแต
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และใหสภาวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูใ นวันกอนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปฏิบตั หิ นาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งสภาวิชาการตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๑ ปนับแต
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกาํ หนดใหผดู ํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต คณบดี และผูอ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูใ นวันกอนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตาม
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

กฎหมายนี้ และใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงดังกลาว
อยูใ นวันกอนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูด าํ รงตําแหนง
ดังกลาวจะพนจากตําแหนง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา ใหผูดํารงตําแหนง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผูอ าํ นวยการโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระหรือไดรับการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงใหม
ตามกฎหมายนี้
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

►

พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
ประโยชนตอบแทนอืน่ ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตัง้ ประธานผูต รวจการแผนดิน
และผูต รวจการแผนดิน ประธานกรรมการ และ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก หนา ๑๔

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและ
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กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เพื อ่ ให เ หมาะสมกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที ่
เปลีย่ นแปลงไป โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละสาม รอยละหา
รอยละสี่ และรอยละหา เพื่อใหสอดคลองกับการปรับเงินเดือนภาครัฐ และในกรณี
ที่มีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตราไมเกินรอยละสิบของอัตรา
ทีใ่ ชบังคับอยู สมควรใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อใหสอดคลองกับชื่อทีบ่ ัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) กฎหมายกําหนดใหเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง และประโยชนตอบแทนอืน่ ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผน
ดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
นอกจากนี ้ ให แ ก ไขคํ า ว า “ผู  ต รวจการแผ น ดิน ของรั ฐ สภา” ใน
พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “ประธานผูตรวจการแผนดินและ
ผูต รวจการแผนดิน” ทุกแหง ยกเวนในบัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
บัญชี ๑ และบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดิน
ของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๒ ทายกฎหมายนี้
ม.ค. - ก.พ. ๕๖
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเรื่องบทนิยาม กลาวคือในกฎหมายนี้ให
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการเลือกตัง้ กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และใหหมายความ
รวมถึงผูตรวจการแผนดินดวย
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และใหหมายความรวมถึงประธานผูตรวจการแผนดินดวย
๓) ไดเพิ่มความเปนมาตรา ๔/๑ แหงพระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง และประโยชนตอบแทนอืน่ ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต รวจการ
แผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องวิธีการปรับอัตราเงินเดือน โดยในกรณีทสี่ มควรปรับอัตรา
เงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถาการปรับอัตรา
เงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตราและไมเกินรอยละ ๑๐
ของอัตราที่ใชบงั คับอยู การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหถอื วา
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายกฎหมายนี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาว หากทําให
อัตราหนึง่ อัตราใดมีเศษไมถงึ ๑๐ บาท ใหปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกลาวให
เพิ่มขึ้นเปน ๑๐ บาท และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน
๔) ไดยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
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กรรมการการเลือกตัง้ ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ใหใชบัญชีทายกฎหมายนี้แทนดังตอไปนี้
(๑) บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน บัญชี ๑ โดยใหใชต้งั แตวนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
บัญชี ๒ ใหใชต้งั แตวนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูต รวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๓ ใหใชต้ังแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูต รวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๔ ใหใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๕) บั ญ ชี อ ัต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูต รวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๕ ใหใชตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป
๕) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในเรื่องผูรักษาการ โดยไดกําหนดให
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต รวจการแผนดิน
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินรักษาการตามกฎหมายนี้ ทัง้ นี้ ในสวนที่เกีย่ วกับอํานาจหนาที่ของตน
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๑๒๖

P113-129.indd 126

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๕๖

23/1/2556 17:45:56

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๑
ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖๕,๙๒๐
๖๓,๘๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

๖๓,๘๖๐

๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๒
ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖๙,๒๒๐
๖๗,๐๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

๖๗,๐๖๐

๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๓
ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖๙,๒๒๐
๖๗,๐๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๔
ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๗๑,๙๙๐
๖๙,๗๕๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

๑๒๘
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๕
ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๗๕,๕๙๐
๗๓,๒๔๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
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