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พระราชบัญญัติ 
ราชบัณฑิตยสภา 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
มาตรา ๔ ให้ราชบัณฑิตยสถานตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

เป็นสํานักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สภาราชบัณฑิตตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นราชบัณฑิตยสภา

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ให้ราชบัณฑิตยสภาเป็นสถานที่บํารุงสรรพวิชา  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้น  มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้า  และวิจัยเพื่อเผยแพร่  ส่งเสริม  แลกเปลี่ยนความรู้  
พัฒนา  อนุรักษ์  และให้บริการทางวิชาการให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน 

มาตรา ๗ ให้สํานักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
ซึ่งไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๘ ให้สํานักงานราชบัณฑิตยสภามีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค้นคว้า  วิจัย  และบํารุงสรรพวิชา  แล้ วนํ าผลงานที่ ได้ สร้ างสรรค์ออกเผยแพร่ ให้ เป็น

คุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน 
(๒) ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบัน 

ทางวิชาการอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๓) ให้ความเห็น  คําแนะนํา  และคําปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
(๔) จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเก่ียวกับภาษาไทย  ภาษาไทยถ่ิน  และสาขาวิชา

ตามมาตรา  ๑๐  และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตร  สัมฤทธิบัตร  และวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 

(๕) ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
องค์การมหาชน  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน 

(๖) ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําพจนานุกรม  สารานุกรม  อักขรานุกรม  อนุกรมวิธาน   
การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศ 
เป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย  การอนุรักษ์ภาษาไทย  มิให้แปรเปลี่ยนไป
ในทางที่เสื่อม  การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดย่ิงขึ้น 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปลสรรพวิชาจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทย
เป็นภาษาอื่น 

(๙) จัดสวัสดิการ  การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์อื่นแก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภา  ทั้งนี้  
ตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
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มาตรา ๙ ให้แบ่งงานทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาออกเป็นสํานัก  ดังนี้ 
(๑) สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง 
(๒) สํานักวิทยาศาสตร์ 
(๓) สํานักศิลปกรรม 
การจัดตั้งสํานักขึ้นใหม่  การยุบ  การรวม  การเปลี่ยนชื่อ  หรือการแยกสํานัก  ให้ตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐ การกําหนดประเภทวิชาในแต่ละสํานัก  และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา

ให้ทําเป็นข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
มาตรา ๑๑ ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๑๒ ราชบัณฑิตยสภามีสมาชิก ๓ ประเภท คือ 
(๑) ภาคีสมาชิก 
(๒) ราชบัณฑิต 
(๓) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มาตรา ๑๓ ภาคีสมาชิก  ได้แก่  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  

และมีคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  ซึ่งสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกของสํานักใดสํานักหนึ่งตามข้อบังคับ 
ราชบัณฑิตยสภาและสํานักนั้นได้มีมติรับเป็นภาคีสมาชิกแล้ว 

มาตรา ๑๔ ผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๕ ผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิกต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

โดยได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือตําแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
และได้ใช้คุณวุฒิแสดงความสามารถอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ในวิชาการ  
ศิลปะ  หรือวิชาชีพ 

(๒) ได้คิดขึ้นใหม่หรือคิดแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์  กรรมวิธี  หรือหลักวิชาการซึ่งราชบัณฑิตยสภา
เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ 

(๓) ได้แต่งหรือแปลหนังสือซึ่งราชบัณฑิตยสภาเห็นว่าดีถึงขนาดและหนังสือนั้นได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว 
มาตรา ๑๖ การกําหนดจํานวนภาคีสมาชิกซึ่งจะมีได้ในแต่ละสํานัก  หลักเกณฑ์  และวิธีการสมัคร

และวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก  ให้เป็นไปตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
มาตรา ๑๗ ราชบัณฑิต  ได้แก่  ภาคีสมาชิกซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้นําความกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในประเภทวิชาสาขาใดสาขาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของ
ราชบัณฑิตยสภาโดยคําแนะนําของราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๑๘ การกําหนดจํานวนราชบัณฑิตซึ่งจะมีได้ในแต่ละสํานัก  การตั้งตําแหน่งราชบัณฑิต
ขึ้นใหม่  การตั้งราชบัณฑิตในตําแหน่งที่ว่าง  รวมทั้งการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตําแหน่ง
ที่ตั้งขึ้นใหม่หรือในตําแหน่งที่ว่าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๑๙ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ในประเภทวิชาสาขาใดสาขาหน่ึงที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและได้ให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่กิจการของราชบัณฑิตยสภาซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยคําแนะนําของ 
ราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๒๐ ใหส้มาชิกราชบัณฑิตยสภามีสิทธิและประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคีสมาชิก 
 (ก) รับเงินอุปการะ  สวัสดิการ  การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ 

ราชบัณฑิตยสภา 
 (ข) ประดับเข็มเคร่ืองหมายตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 
 (ค) เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในการประชุมสํานักหรือการประชุม

ราชบัณฑิตยสภา  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(๒) ราชบัณฑิต 
 (ก) รับเงินอุปการะ  สวัสดิการ  การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ 

ราชบัณฑิตยสภา 
 (ข) ประดับเข็มเคร่ืองหมายตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 
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 (ค) ได้รับความยกย่องในงานพระราชพิธี  งานพิธี  หรือสโมสรสันนิบาตของทางราชการ
เสมอด้วยข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งอธิบดี 

 (ง) เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในการประชุมสํานักหรือการประชุม
ราชบัณฑิตยสภาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(๓) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (ก) ประดับเข็มเคร่ืองหมายตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 
 (ข) ได้รับความยกย่องในงานพระราชพิธี  งานพิธี  หรือสโมสรสันนิบาตของทางราชการ

เสมอด้วยข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งอธิบดี 
 (ค) เข้าร่วมประชุมในการประชุมราชบัณฑิตยสภาในฐานะที่ปรึกษา 
มาตรา ๒๑ ให้มีกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อสะสมทุนและใช้จ่าย 

ในการจัดสวัสดิการ  การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์อื่นแก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภาโดยอาจมีรายได้
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจ่ายที่ราชบัณฑิตยสภากําหนด 
(๒) รายได้ตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  ตามจํานวนที่ราชบัณฑิตยสภากําหนดให้ส่งเข้ากองทุน 
(๓) รายรับจากการจัดกิจกรรม  หรือการจัดบริการของกองทุนสวัสดิการ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๕) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาล  หรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๖) รายได้อื่น 
(๗) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
รายได้ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ให้การบริจาคให้กองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ

การบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
การบริหาร  การเงิน  การบัญชีและการตรวจสอบของกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภา

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 
มาตรา ๒๒ สมาชิกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๔ (๑)  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  หรือ  (๔) 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๕) ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนราชบัณฑิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (ก) ขาดประชุมสํานักที่ตนเป็นภาคีสมาชิกหรือราชบัณฑิตเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
หรือขาดประชุมราชบัณฑิตยสภาสี่คร้ังติดต่อกัน  ทั้งนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 (ข) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
ในกรณีที่ราชบัณฑิตหรือราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์พ้นจากตําแหน่ง  ให้นายกราชบัณฑิตยสภา

รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ 
มาตรา ๒๓ ราชบัณฑิตที่อยู่ในตําแหน่งซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเพราะเหตุชรา  

พิการ  หรือทุพพลภาพ  และราชบัณฑิตที่พ้นจากตําแหน่งเพราะเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน 
ไร้ความสามารถ   ซึ่งสํานักที่ราชบัณฑิตผู้นั้นประจําอยู่มีมติว่าอยู่ในฐานะที่ควรอนุเคราะห์   ให้มีสิทธิได้รับ 
เงินอุปการะพิเศษตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 

หมวด  ๓ 
ราชบัณฑิตยสภา 

 
 

มาตรา ๒๔ ให้ มีสภาขึ้นในสํานักงานราชบัณฑิตยสภา   เ รียกว่า   “ราชบัณฑิตยสภา”  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกราชบัณฑิตยสภาตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  เป็นนายกสภา 
(๒) อุปนายกราชบัณฑิตยสภาสองคนตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  เป็นอุปนายกสภา 
(๓) ราชบัณฑิตทุกคน เป็นกรรมการสภา 
ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นเลขานุการสภา  และรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภา 
มาตรา ๒๕ ให้ราชบัณฑิตยสภาประชุมเลือกราชบัณฑิตเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา

คนหน่ึง  และเป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภาสองคน  แล้วเสนอชื่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง 

หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเลือกนายกราชบัณฑิตยสภา  และอุปนายกราชบัณฑิตยสภา 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๒๖ นายกราชบัณฑิตยสภามีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้แทนของราชบัณฑิตยสภาในการดําเนินงานตามมาตรา  ๘  (๒)  และ  (๓) 
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(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภาทางด้านวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  และมติของราชบัณฑิตยสภา 

(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๖ 
มาตรา ๒๗ อุปนายกราชบัณฑิตยสภามีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกราชบัณฑิตยสภาตามที่นายกราชบัณฑิตยสภามอบหมาย 
(๒) เป็นผู้รักษาการแทนนายกราชบัณฑิตยสภา  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา  

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
มาตรา ๒๘ นายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา  มีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละสองปี  และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
ในกรณีที่นายกราชบัณฑิตยสภาหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   

ให้นายกราชบัณฑิตยสภาหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสภาซึ่งพ้นจากตําแหน่งคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่า
นายกราชบัณฑิตยสภาหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสภา  แล้วแต่กรณี  ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๘  นายกราชบัณฑิตยสภา
และอุปนายกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ลาออกจากตําแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา  หรืออุปนายกราชบัณฑิตยสภา 
(๒) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกราชบัณฑิตยสภาตามมาตรา  ๒๒ 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่นายกราชบัณฑิตยสภาหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสภาพ้นจากตําแหน่ง

ก่อนวาระ  ให้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของนายกราชบัณฑิตยสภาหรืออุปนายก 
ราชบัณฑิตยสภาเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่เลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้  ผู้ซึ่งได้รับเลือกให้อยู่ใน
ตําแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๓๑ ราชบัณฑิตยสภามีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายในการดําเนินงานด้านวิชาการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง  การยุบ  การรวม  การเปลี่ยนชื่อ  หรือการแยกสํานัก 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดประเภทวิชาของสํานักและการแบ่งวิชาแต่ละประเภท

ออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกข้อบังคับ  และระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ของราชบัณฑิตยสภา 
(๕) เลือกนายกราชบัณฑิตยสภา  อุปนายกราชบัณฑิตยสภา  รวมท้ังมีมติให้ความเห็นชอบ 

ในการเสนอแต่งตั้งราชบัณฑิตและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
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(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของราชบัณฑิตยสภาตามที่
นายกราชบัณฑิตยสภาเสนอ 

(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการให้บริการ
ทางวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ  และข้อบังคับอื่น 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา 
บรรดารายได้ที่ได้รับจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการให้บริการ 

ทางวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ  ให้นําไปใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและตามมาตรา  ๘  โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๓๒ การประชุมราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
ให้มีการประชุมราชบัณฑิตยสภาอย่างน้อยปีละสี่คร้ัง  เพื่อปรึกษา  พิจารณาและดําเนินการตาม

อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๓๓ ให้ราชบัณฑิตแต่ละสํานักประชุมกันเลือกราชบัณฑิตในสํานักของตนเป็นประธาน

สํานักคนหน่ึง  และเป็นเลขานุการสํานักคนหน่ึง  แล้วให้นายกราชบัณฑิตยสภาเสนอช่ือไปยังนายกรัฐมนตรี
เพื่อแต่งตั้งโดยประกาศราชบัณฑิตยสภา 

หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกประธานสํานักและเลขานุการสํานัก  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๓๔ ประธานสํานักและเลขานุการสํานักมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของประธานสํานักและเลขานุการสํานักด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ การประชุมสํานักให้เป็นไปตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
ในการประชุมสํานักแต่ละสํานัก  ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกมีหน้าที่เข้าประชุมและมีหน้าที่เสนอ

เร่ืองเกี่ยวกับวิชาการที่ตนค้นคว้าได้ต่อสํานักตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 
มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการทางวิชาการของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาประจําสาขาวิชาต่าง ๆ  

คณะหนึ่งหรือหลายคณะ  ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

นอกจากคณะกรรมการทางวิชาการตามวรรคหน่ึง  นายกราชบัณฑิตยสภามีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการอื่น  เพื่อทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา 

ให้กรรมการทางวิชาการตามวรรคหน่ึงและกรรมการอื่นตามวรรคสองได้รับค่าตอบแทนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการกิจการสํานักงานราชบัณฑิตยสภาคณะหนึ่งประกอบด้วย 
(๑) นายกราชบัณฑิตยสภา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อุปนายกราชบัณฑิตยสภา  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ประธานสํานักและเลขานุการสํานักทุกสํานัก  เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการซ่ึงราชบัณฑิตยสภาแต่งตั้งจากราชบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  และด้านกฎหมาย  และมิได้เป็นกรรมการตาม  (๓)  
จํานวนสามคน 

(๕) เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ  และรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการกิจการสํานักงานราชบัณฑิตยสภามีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เชื่อมประสานให้มีการปฏิบัติตามทิศทางและนโยบายที่ราชบัณฑิตยสภากําหนด 
(๒) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาทางวิชาการและบริหารแก่สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
(๓) กลั่นกรองเร่ืองที่ราชบัณฑิตเสนอก่อนนําเข้าพิจารณาในราชบัณฑิตยสภา 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชบัณฑิตยสภามอบหมาย 
การแต่งตั้งและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหน่ึง  (๔)  การดําเนินงานและ 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
มาตรา ๓๘ ให้มีเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา  และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ หรือคําสั่งของราชบัณฑิตยสภา  นายกราชบัณฑิตยสภา  และคณะกรรมการกิจการ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  และให้มีรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วย 

ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงที่อยู่ในหน้าที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  โดยดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๙ ให้ภาคีสมาชิก  ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต  หรือราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการต่าง ๆ  ของราชบัณฑิตยสถานซึ่ งปฏิบัติหน้ าที่ อยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นคณะกรรมการของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๑ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถาน  อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน  ประธานสํานัก
และเลขานุการสํานัก  อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา  
อุปนายกราชบัณฑิตยสภา  ประธานสํานักและเลขานุการสํานัก  ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ระเบียบการ  ประกาศ  และคําสั่ งที่ ได้ออกตาม
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมี
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ เป็นการสมควรเปลี่ยนช่ือ  
“ราชบัณฑิตยสถาน”  เป็น  “ราชบัณฑิตยสภา”  อันเป็นช่ือเดิมที่ใช้เรียกสืบมานับแต่เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติยศ
ในโอกาส  ๑๒๐  ปี  พระบรมราชสมภพ  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและการบริหารงาน
วิชาการของราชบัณฑิตยสภาให้แพร่หลายแก่วงวิชาการของประเทศและประชาชนท่ัวไปมากย่ิงขึ้น  ประกอบกับ
ให้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภาและ
กําหนดให้รายได้ที่ราชบัณฑิตยสภาได้รับจากการให้บริการทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมสามารถนําไป 
ใช้จ่ายในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 


