
 
 

พระราชบัญญัติ 
ราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
___________ 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยราชบัณฑิตยสถาน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
 มาตรา  ๔  ใหราชบัณฑิตยสถานที่ได จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ เปนราชบัณฑิตยสถานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 



หมวด ๑ 
บททั่วไป 

__________ 
มาตรา ๖ ใหราชบัณฑิตยสถานเปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมซึ่งไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
มาตรา ๗ ใหราชบัณฑิตยสถานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) คนควา วิจัย และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปน

คุณประโยชนแกประเทศและประชาชน 
 (๒) ติดตอแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานทางวิชาการกับองคการปราชญและสถาบันทาง
วิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 (๓) ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
 (๔) ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการ
มหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานของเอกชน และประชาชน 
 (๕) ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน  
การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรมศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย การอนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไป
ในทางที่เสื่อม และการสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 
 (๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน 
 มาตรา ๘ ใหแบงงานทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถานออกเปนสํานัก ดังนี้ 
 (๑) สํานักธรรมศาสตรและการเมือง 
 (๒) สํานักวิทยาศาสตร 
 (๓) สํานักศิลปกรรม 
 การจัดตั้งสํานักขึ้นใหม การยุบ การรวม หรือการแยกสํานัก ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๙ การกําหนดประเภทวิชาในแตละสํานัก และการแบงประเภทวิชาออกเปนสาขาวิชา 
ใหทําเปนขอบังคับสภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๑๐ ขอบังคับสภาราชบัณฑิตใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



หมวด ๒ 
สมาชิก 

__________ 
มาตรา ๑๑ ราชบัณฑิตยสถานมีสมาชิก ๓ ประเภท คือ 

 (๑) ภาคีสมาชิก 
 (๒) ราชบัณฑิต 
 (๓) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มาตรา ๑๒ ภาคีสมาชิก ไดแก บุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และมีคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ 
ซึ่งสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกของสํานักใดสํานักหนึ่งตามขอบังคับสภาราชบัณฑิตและสํานักนั้นไดมีมติ
รับเปนภาคีสมาชิกแลว 
 มาตรา ๑๓ ผูสมัครเปนภาคีสมาชิกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
 มาตรา ๑๔ ผูสมัครเปนภาคีสมาชิกตองมีคุณวุฒิเปนผูที่มีความรูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่ง โดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาราชบัณฑิตและไดใชคุณวุฒิแสดงความสามารถอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ไดแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเปนที่ประจักษในวิชาการ 
ศิลปะ หรือวิชาชีพ 
 (๒)  ไดคิดขึ้นใหมหรือคิดแกไขใหดีขึ้นซึ่งสิ่งประดิษฐ กรรมวิธี หรือหลักวิชาการซึ่ง
ราชบัณฑิตยสถานเห็นวาเปนประโยชนเปนที่ประจักษ 
 (๓)  ไดแตงหรือแปลหนังสือซึ่งราชบัณฑิตยสถานเห็นวาดีถึงขนาดและหนังสือนั้นไดพิมพ
เผยแพรแลว 
 มาตรา ๑๕ การกําหนดจํานวนภาคีสมาชิกซึ่งจะมีไดในแตละสํานัก หลักเกณฑ และวิธีการ
สมัครและวิธีการรับบุคคลเปนภาคีสมาชิก ใหเปนไปตามขอบังคับสภาราชบัณฑิต 



 มาตรา ๑๖ ราชบัณฑิต ไดแก ภาคีสมาชิกซึ่งนายกรัฐมนตรีจะไดนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนราชบัณฑิตในประเภทวิชาสาขาใดสาขาหนึ่งที่อยูในหนาที่
ของราชบัณฑิตยสถานโดยคําแนะนําของสภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๑๗ การกําหนดจํานวนราชบัณฑิตซึ่งจะมีไดในแตละสํานัก การตั้งตําแหนงราชบัณฑิต
ขึ้นใหม การตั้งราชบัณฑิตในตําแหนงที่วาง รวมทั้งการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแตงตั้งเปนราชบัณฑิต 
ในตําแหนงที่ตั้งขึ้นใหมหรือในตําแหนงที่วาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับสภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๑๘ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณดีเดนเปนที่
ประจักษในประเภทวิชาสาขาใดสาขาหนึ่งที่อยูในหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน และไดใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานทางวิชาการอันเปนประโยชนแกกิจการของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะไดนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยคําแนะนําของ
สภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๑๙ ใหสมาชิกราชบัณฑิตยสถานมีสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้ 
 (๑) ภาคีสมาชิก 

(ก) รับเงินอุปการะตามระเบียบราชบัณฑิตยสถาน 
(ข) ประดับเข็มเครื่องหมายตามระเบียบสภาราชบัณฑิต 
(ค) เขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในการประชุมสํานักหรือการ

ประชุมสภาราชบัณฑิต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (๒) ราชบัณฑิต 

(ก) รับเงินอุปการะตามระเบียบราชบัณฑิตยสถาน 
(ข) ประดับเข็มเครื่องหมายตามระเบียบสภาราชบัณฑิต 
(ค) ไดรับความยกยองในงานพระราชพิธี งานพิธี หรือสโมสรสันนิบาตของทางราชการ

เสมอดวยขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดี 
 (๓) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ก) ประดับเข็มเครื่องหมายตามระเบียบสภาราชบัณฑิต 
  (ข) ไดรับความยกยองในงานพระราชพิธี งานพิธี หรือสโมสรสันนิบาตของทางราชการ
เสมอดวยขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดี 
  (ค) เขารวมประชุมในการประชุมสภาราชบัณฑิตในฐานะที่ปรึกษา 



 มาตรา ๒๐ สมาชิกราชบัณฑิตยสถานพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ (๔) 
 (๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕)  ที่ประชุมสภาราชบัณฑิตมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสาม
ของจํานวนราชบัณฑิตที่มาประชุม ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (ก)  ขาดประชุมสํานักที่ตนเปนภาคีสมาชิกหรือราชบัณฑิตเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (ข)  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
 ในกรณีที่ราชบัณฑิตพนจากตําแหนง ใหนายกราชบัณฑิตยสถานรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําความกราบบังคมทูลใหทรงทราบ 
 มาตรา ๒๑ ราชบัณฑิตที่อยูในตําแหนงซึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติเพราะเหตุชรา 
พิการ หรือทุพพลภาพ และราชบัณฑิตที่พนจากตําแหนงเพราะเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือน
ไรความสามารถ ซึ่งสํานักที่ราชบัณฑิตผูนั้นประจําอยูมีมติวาอยูในฐานะที่ควรอนุเคราะห ใหมีสิทธิ
ไดรับเงินอุปการะพิเศษตามระเบียบราชบัณฑิตยสถาน 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินงาน 

_________ 
 มาตรา ๒๒ ใหมีสภาขึ้นในราชบัณฑิตยสถานสภาหนึ่งเรียกวา “สภาราชบัณฑิต” ประกอบดวย 
 (๑)  นายกราชบัณฑิตยสถานตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง เปนนายกสภา 
 (๒)  อุปนายกราชบัณฑิตยสถานสองคน ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง เปนอุปนายกสภา 
 (๓)  ราชบัณฑิตทุกคน เปนกรรมการสภา 
 ใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปนเลขานุการสภา และรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
เปนผูชวยเลขานุการสภา 



 มาตรา ๒๓ ใหสภาราชบัณฑิตประชุมเลือกราชบัณฑิตเพื่อแตงตั้งเปนนายกราชบัณฑิตยสถาน
คนหนึ่ง และเปนอุปนายกราชบัณฑิตยสถานสองคน แลวเสนอชื่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 หลักเกณฑ และวิธีการในการเลือกนายกราชบัณฑิตยสถาน และอุปนายกราชบัณฑิตยสถานให
เปนไปตามขอบังคับสภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๒๔ นายกราชบัณฑิตยสถานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๑) เปนผูแทนของราชบัณฑิตยสถานในการดําเนินงานตามมาตรา ๗ (๒) 
 (๒) กํากับดูแลการปฏบิัติงานของราชบัณฑิตยสถาน ทางดานวิชาการใหเปนไปตามนโยบาย 
ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสภาราชบัณฑิต 
 (๓) แตงตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ 
 มาตรา ๒๕ อุปนายกราชบัณฑิตยสถานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกราชบัณฑิตยสถานตามที่นายกราชบัณฑิตยสถานมอบหมาย 
 (๒) เปนผูรักษาการแทนนายกราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายก
ราชบัณฑิตยสถาน หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
 มาตรา ๒๖ นายกราชบัณฑิตยสถานและอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับเลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 ในกรณีที่นายกราชบัณฑิตยสถานหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสถานพนจากตําแหนงตามวาระ ให
นายกราชบัณฑิตยสถานหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสถานซึ่งพนจากตําแหนงคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวา
นายกราชบัณฑิตยสถานหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสถาน แลวแตกรณี ซึ่งไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่ 
 มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ นายกราชบัณฑิตยสถาน 
และอุปนายกราชบัณฑิตยสถานพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ลาออกจากตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสถาน หรืออุปนายกราชบัณฑิตยสถาน 
 (๒) พนจากตําแหนงสมาชิกราชบัณฑิตยสถานตามมาตรา ๒๐ 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่นายกราชบัณฑิตยสถานหรืออุปนายกราชบัณฑิตยสถานพนจากตําแหนง
กอนวาระ ใหมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทน  เวนแตวาระของนายกราชบัณฑิตยสถานหรืออุปนายก
ราชบัณฑิตยสถานเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมเลือกผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ผูซึ่งไดรับเลือกใหอยูใน
ตําแหนงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๒๙ สภาราชบัณฑิตมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 



 (๑)  วางนโยบายในการดําเนินงานดานวิชาการตามอํานาจหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน 
 (๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดประเภทวิชาของสํานักและการแบงวิชาแตละ
ประเภทออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ 
 (๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการแยกสํานัก 
 (๔)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการออกขอบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สภาราชบัณฑิต 
 (๕)  เลือกนายกราชบัณฑิตยสถาน อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน รวมทั้งมีมติใหความเห็นชอบ
ในการเสนอแตงตั้งราชบัณฑิตและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (๖)  พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสภาราชบัณฑิตตามที่
นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอ 
 มาตรา ๓๐ การประชุมสภาราชบัณฑิตใหเปนไปตามขอบังคับสภาราชบัณฑิต 
 ใหมีการประชุมสภาราชบัณฑิตอยางนอยปละสี่ครั้ง เพื่อปรึกษา พิจารณาและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๓๑ ใหราชบัณฑิตแตละสํานักประชุมกนัเลือกราชบณัฑิตในสํานักของตนเปนประธาน
สํานักคนหนึ่ง และเปนเลขานุการสํานักคนหนึ่ง แลวใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอชื่อไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งโดยประกาศราชบัณฑิตยสถาน 
 หลักเกณฑ และวิธีการเลือกประธานสํานักและเลขานุการสํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับสภา
ราชบัณฑิต 
 มาตรา ๓๒ ประธานสํานักและเลขานุการสํานักมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 ใหนําความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับกับการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของประธานสํานักและเลขานุการสํานักดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๓ การประชุมสํานักใหเปนไปตามขอบังคับสภาราชบัณฑิต 
 ในการประชุมสํานักแตละสํานัก ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกมีหนาที่เขาประชุมและมีหนาที่
เสนอเรื่องเกี่ยวกับวิชาการที่ตนคนควาไดตอสํานักตามระเบียบสภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๓๔ ใหมีคณะกรรมการทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถานประจําสาขาวิชาตาง ๆ คณะ
หนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งแตงต้ังโดยนายกราชบัณฑิตยสถานเพื่อดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
ราชบัณฑิตยสถานดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ (๕) และ (๖) 



 นอกจากคณะกรรมการทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง นายกราชบัณฑิตยสถานมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการอื่น เพื่อทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาราชบัณฑิต 
 ใหกรรมการทางวิชาการตามวรรคหนึ่งและกรรมการอื่นตามวรรคสองไดรับคาตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถานคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
 (๑)  อุปนายกราชบัณฑิตยสถานซึ่งนายกราชบัณฑิตยสถานมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
และอุปนายกราชบัณฑิตยสถานอีกคนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ 
 (๒)  ประธานสํานักและเลขานุการสํานักทุกสํานัก เปนกรรมการ 
 (๓)  ราชบัณฑิตซึ่งมิไดเปนประธานสํานักหรือเลขานุการสํานัก ซึ่งแตละสํานักแตงตั้งสํานักละ
หนึ่งคน เปนกรรมการ 
 (๔)  เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เปนกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการราชบณัฑิตย- 
สถานเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถานมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนํา
แกราชบัณฑิตยสถาน ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินกิจการของราชบัณฑิตยสถาน โดย
เสนอตอนายกราชบัณฑิตยสถาน 
 การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตาม (๓) การดําเนินงานและการประชุม
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบสภาราชบัณฑิต 
 มาตรา ๓๖ ใหมีเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของราชบัณฑิตยสถาน และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
และมติของสภาราชบัณฑิต และจะใหมีรองเลขาธิการราชบณัฑิตยสถานปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานและรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ 

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานใหแตงตั้งจากขาราชการพลเรือน
สามัญ ซึ่งมีความรูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูในหนาที่ของราชบัณฑิตยสถานและการ
บริหารราชการแผนดิน โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 



บทเฉพาะกาล 
___________ 

 มาตรา ๓๗ ใหภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต หรือราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี ้
 มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการตาง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงเปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๓๙ ใหผูดํารงตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสถาน อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ประธาน
สํานัก และเลขานุการสํานัก ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ อยูในวันที่พระราชบัญญตัินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงดํารงตําแหนงตอไป
จนครบวาระการดาํรงตําแหนง 
 ใหผูดํารงตําแหนงเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๕ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาพนจากตําแหนงเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานและใหดํารงตําแหนงอุปนายก
ราชบัณฑิตยสถานตามพระราชบัญญัตินี้จนครบวาระของเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเดิม 
 การดํารงตําแหนงของบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔๐ ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับสภาราชบัณฑิตกําหนดประเภทวิชาของแตละสํานัก
ตามมาตรา ๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาใชบังคับไปพลางกอน 
 มาตรา ๔๑ ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาราชบัณฑิตตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
และขอบังคับการประชุมสํานักตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาใชบังคับไปพลางกอน 
 มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ ระเบียบการ และประกาศที่ไดออกตามพระราชบัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๗ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีขอบังคับหรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
๒๔๘๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานประกอบกับงานในหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถานไดขยายตัวออกไปมากทั้งในดานการ
คนควา วิจัย และการใหบริการทางวิชาการแกรัฐบาล หนวยงานของรัฐ และประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานปรับปรุงและ
ตรวจชําระพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหสมบูรณและทันสมัยเพื่อใชเปนมาตรฐานในการเขียน การอาน และการพูด
ภาษาไทยใหถูกตองเปนระเบียบเดียวกัน งานจัดทําสารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน ทางวิชาการสาขาตาง ๆ งานจัดทํา
พจนานุกรมและบัญญัติศัพทวิชาการสาขาที่สําคัญ ๆ งานบัญญัติศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยเพื่อให
ประชาชนใชในการศึกษา คนควาหนังสือตาํราภาษาตางประเทศ และสงเสริมใหมีการใชศัพทวิชาการภาษาไทยแทนศัพท
ภาษาตางประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังการทําหนาท่ีเปนศูนยกลางทางวิชาการในการอนุรักษภาษาไทย เพื่อ
เสริมสรางเอกลักษณแหงภาษาไทย ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทภาระหนาท่ีและสภาพการณในปจจุบันของ
ราชบัณฑิตยสถาน สมควรปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบบริหารงานดานวิชาการและดานบริหาร และขยายอํานาจหนาท่ี
ของราชบัณฑิตยสถานในการสรางสรรคทางวิชาการใหกวางขวางยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๔ ก    ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔) 
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