
 
ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทน หรือ 

ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ  
พ.ศ. 2541 

........................................................ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (9) และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า     
พ.ศ. 2541 สภาสถาบันพระปกเกล้า จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 11 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเลขาธิการ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและการมอบให้ผู้อ่ืนรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทน
เลขาธิการ พ.ศ. 2541” 
 ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ในข้อบังคับ 
 “สถาบัน” หมายความว่า   สถาบันพระปกเกล้า 
 “สภาสถาบัน” หมายความว่า   สภาสถาบันพระปกเกล้า 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า   เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 “ประธานสภา”หมายความว่า   ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
 ข้อ  4  ให้กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะหนึ่งประกอบด้ วยรองประธาน         
สภาสถาบันเป็นประธานกรรมการ และกรรมการสภาสถาบันอีกสี่คนเป็นกรรมการโดยให้คณะกรรมการสรร
หาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 
 เมื่ อคณะกรรมการสรรหา ได้ ร ายชื่ อ ผู้ เ หมาะสมที่ จ ะด า ร งต า แหน่ ง เ ลขาธิ ก ารแล้ ว                        
ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อประธานสภา เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งเป็น
เลขาธิการ 

                                                 
1 ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย โดยข้อบังคับฯ วา่ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่น
รักษาการแทน หรือ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
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 มติแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ    
สภาสถาบันทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 ให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 
 ข้อ 5  เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์การสอน การฝึกอบรมและการวิจัย 

หรืองานทางวิชาการท่ีเทียบเคียงกันได้หรือการบริหาร รวมเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ   ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก และมีประสบการณ์การสอน การฝึกอบรมและการวิจัย
หรือ งานวิชาการท่ีเทียบเคียงกันได้หรือการบริหาร รวมเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 

(4) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(5) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(7) ไม่เป็นสมาชิก หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งของพรรคการเมือง 

 ข้อ 6 เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับตั้งแต่มีค าสั่งแต่งตั้ง 
 ข้อ 7 นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(7) ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(8) สภาสถาบันมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งตามข้อ 8 
 ข้อ 8 หากปรากฏว่าเลขาธิการละเลยไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจ
หน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสถาบัน ให้สภาสถาบันถอดถอนเลขาธิการออกจากต าแหน่ง 
 ข้อ 92  ให้เลขาธิการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ตามจ านวนที่
สภาสถาบันก าหนด เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

                                                 
2 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเลขาธิการการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่น
รักษาการแทน หรือ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
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(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
(4) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(5) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
(6) ต้องสามารถท างานเต็มเวลา 
ในกรณีจ าเป็น เลขาธิการจะขออนุมัติต่อสภาสถาบัน เพ่ือยกเว้นคุณสมบัติตาม (6) เป็นการ  เฉพาะ

กรณีก็ได ้
 มติแต่งตั้งรองเลขาธิการตามวรรคหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สภาสถาบันทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อเลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง รองเลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(7) ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(8) สภาสถาบันมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยู่ ให้ออกจากต าแหน่ง 
 ให้ประธานสภาเป็นผู้ ลงนามในสัญญาจ้ าง และลงนามในค าสั่ งแต่ งตั้ งและถอดถอน                 
รองเลขาธิการ 
 ข้อ 10 เลขาธิการต้องบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบัน โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
เป็นส าคัญ 
 ข้อ 113 เลขาธิการอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนรักษาการแทน
หรือปฏิบัติการแทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการก็ได้ โดยให้ท าเป็นค าสั่งปิดไว้ในที่
เปิดเผย 
 ในกรณีที่ต าแหน่งเลขาธิการว่างลงก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง4 ให้ประธานสภาแต่งตั้ง
กรรมการสภาสถาบันหรือพนักงานของสถาบันรักษาการแทนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการ ซึ่งจะต้อง
กระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งเลขาธิการว่างลง 
 

                                                 
3 ข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่น
รักษาการแทน หรือ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
4 ข้อ 11 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และการมอบ
ให้ผู้อื่นรักษาการแทน หรือ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 
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 ข้อ 11/15 เมื่อเลขาธิการจะพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ตามข้อ 4 เพ่ือด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการให้แล้วเสร็จก่อนเลขาธิการจะพ้นจาก
ต าแหน่ง เว้นแต่สภาสถาบันจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 12 ในวาระเริ่มแรกที่ไม่มีเลขาธิการ ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายรัฐสภาหรือ
ข้าราชการฝ่ายอ่ืนให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งเลขาธิการตาม
ข้อบังคับนี ้
 ข้อ 13 ให้ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2541 
 
     (ลงชื่อ)    วันมูหะมัดนอร์  มะทา 
      (นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา) 
                      ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
 
 

                                                 
5 ข้อ 11/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับฯ วา่ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และการมอบให้ผู้อื่น
รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 


