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ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... (หมวดที่ 1) 
ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.... (ชุดที่ 1) 

มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับต้นแบบ บค.) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ชุดที่ 1 
4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการบริหารสถาบัน ”  หมายความว่ า 
คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิ ชาการ ” 
หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายความว่า 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน” หมายความว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรซึ่งเป็น
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
 “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่ า 

คณะกรรมการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการ ” 

หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายความว่า 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน” หมายความว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

         “สภาบุคลากร” หมายความว่า สภาบุคลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 “พนักงานสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม
บุคลากรสายสนับสนุนทุก
ประเภท 

 
เพื่ อ ให้ เ กิ ดคว าม เท่ า

เทียมกันของบุคลากรไม่ว่าจะ
จ้างจากแหล่งเงินใด ถือเป็น
พนักงานสถาบัน (ในกรณีที่
ต้องระบุช่ือประเภทพนักงาน 
สามารถเขียนในบทเฉพาะกาล
ได้) 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
 “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงานสถาบัน 

ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบัน 
พนักงานวิชาการ พนักงานคณะ พนักงานวิทยาลัย และลูกจ้างของสถาบัน 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า พนักงาน
สถาบัน ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซ่ึงปฏิบัติงาน
ในสถาบัน 

 “รั ฐมนตรี ” หมายความว่ า รั ฐมนตรีผู้ รั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

5 ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น  ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น 

-ไม่มีแก้ไข-  

6 ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

-ไม่มีแก้ไข-  

7 ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถานศึกษาช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ตาม
พระราชด าริในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล 
ประยุกต์ เผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคมเป็นส่วนรวม 

สถาบันมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน าความรู้
และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าท่ีมีศักยภาพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสถานศึกษาช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ตาม
พระราชด าริในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล 
ประยุกต์ และเผยแพร่ องค์ความรู้ ท าการวิจัย และให้บริการทาง
วิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ทะนุบ ารุงและส่งเสริม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ  

 สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน าความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา 
สร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิด

เ พื่ อ ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น 
ครอบคลุมการด าเนินงานของ
สถาบัน 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน

ได้ในระดับสากล 
8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันต้องด าเนินการ

โดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 
 (1) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ทางวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
 (2) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
 (3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 (4) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่

กับคุณธรรมและจริยธรรม 
 (5) ความเสมอภาคทางการศึกษา 
      (6)   การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและ

นักศึกษา 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันต้องด าเนินการ
โดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 

 (1) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 (2) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  

 (3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 (4) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่

กับคุณธรรมและจริยธรรม 
 (5) ความเสมอภาคทางการศึกษา 
         (6) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน นักศึกษา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้การด าเนินการ
ครอบคลุมทุกบริบท และทุก
กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

9 สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส านักงานสภาสถาบัน 
 (2) ส านักงาน 
 (3) คณะ 
 (4) วิทยาลัย 
 (5) ส านัก 
 สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย หรือส านัก เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้ 

 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน 
และการแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็นประกาศของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และการ
แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็น

สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส านักงานสภาสถาบัน 
 (2) ส านักงาน 
 (3) คณะ 
 (4) วิทยาลัย 
 (5) ส านัก 
สถาบันอาจให้มีส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

ส านักงาน คณะ วิทยาลัย หรือส านัก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 เป็นส่วนงานในสถาบันอีกได้ 

การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน และ
การแบ่งส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของแต่ละส่วนงานให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก และการแบ่ง

เพิ่มเติมการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วน
งาน 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส 

ปัจจุบันสถาบันมีศูนย์
พัฒนาวิชาการเกิดขึ้นมาก จะ
พิจารณาให้ศูนย์เหล่านี้อยู่ใน
ส่วนงานของสถาบันหรือไม่ 
หรือจะให้คงสถานะเดิมเหมือน
ปัจจุบัน เพราะอนาคต ศูนย์
เหล่านี้จะเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทมากขึ้นต่อสถาบัน 



4 
 
มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
ประกาศของสถาบัน 

 
หน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็น
ประกาศของสถาบัน 

 
10 ส่วนงานตามมาตรา 9 ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ส านักงานสภาสถาบัน มีหน้าที่ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาสถาบัน 

 (2) ส านักงาน มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารสถาบัน 
 (3) คณะและวิทยาลัย มีหน้าท่ีจัดการศึกษา ท าการวิจัย 

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 
 (4) ส านัก มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการทาง

วิชาการ 
 (5) ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น มีหน้าที่ตามที่ก าหนดใน

ประกาศของสถาบันตามมาตรา 9 วรรคสาม 
 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของส่วนงานตามวรรค

หนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ยกเลิกมาตรา 10 
 

เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร ก า ห น ด
อ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วน
งานไว้ในมาตรา 9 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรีชา วิจิตรธรรมรส 

ควรพิจารณาว่าจะจัด
ส านักสิริพัฒนาอยู่ ในส่วนใด
ของมาตรา 9 และ 10 ซึ่งในนี้
ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จน  แต่ ส านั กสิ ริ
พัฒนาเป็นส านักที่สถาบันให้
ความส าคัญและเป็นแหล่งที่มา
ของรายได้อีกส่วนหนึ่ง 

11 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันอาจรับสถานศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญาหรอื
ประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาช้ันสูง
หรือสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุม
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีแก้ไข-  

12 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือ
ด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา 
สถาบันมีอ านาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดร่วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 สถาบันอาจจัดการศึกษาหรือ
ด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา 
สถาบันมีอ านาจให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรช้ันหนึ่งช้ันใดร่วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันนั้นแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 

เพื่อให้ถูกต้อง เนื่องจาก
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต้องออกเป็นข้อบังคับสถาบัน 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

ให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของสถาบัน 

 การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามข้อบังคับสถาบัน 
13 กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานสถาบัน
ต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

 

กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ พนักงานสถาบัน
ซ่ึงได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้วให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัด
สิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

 

เพื่อความเหมาะสมใน
การบริหารงาน 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส 

“แต่พนักงานสถาบัน
ต้องได้รับการคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน” 

ส่วนน้ียังควรคงไว้หรือไม่ 
เพื่อประโยชน์ของพนักงาน
สถาบัน 

14 สถาบันมี อ านาจหน้าที่ กระท าการต่ า งๆ  เพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 อ านาจหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

 (1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า 
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใดๆ 
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และ
จ าหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

 การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน 
ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาตามมาตรา 17  

สถาบันมี อ านาจหน้าที่ กระท าการต่ างๆ เพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 อ านาจหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

 (1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน 
เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือท านิติกรรม
ใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินของสถาบัน หรือมีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และ
จ าหน่ายทรัพย์สินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ 

  การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของ
สถาบัน ให้กระท าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาตามมาตรา 17  

เพื่อความยืดหยุ่นในการ
จัดการ 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
 (2) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ 

และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งท า
ความตกลงหรือก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

 (3) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน 
หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 

 (4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนและการร่วม
ลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน 

 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็น
หุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่
รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

 (5) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (6) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสถาบัน 

 (7) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการน าผลงานทางวิชาการ 
ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ 

 (8) จัดให้มีกองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ กองทุนเพื่อกิจการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและทุนเพื่อการ
วิจัย  

 (9) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา

 (2) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ 
และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้ง
ท าความตกลงหรือก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

 (3) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน 
หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ใน
กิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 

 (4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วย
บุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนและการ
ร่วมลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน 

  การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้า
เป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่
รัฐมนตรีก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

 (5) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (6) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสถาบัน 

 (7) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการน าผลงานทางวิชาการ 
ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่และไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ 

         (8) จั ด ให้ มี ก อ งทุ น เ พ่ื อ กิ จ ก า ร ต่ า ง  ๆ  ต า ม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบัน 

        (9) ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่
ราชพัสดุ 
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่
ราชพัสดุ 

 (10) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็น
นิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 
เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน หรือน าผล
การค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน 

   (10) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็น
นิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 
เพื่อด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบัน หรือน า
ผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของ
สถาบัน 

15 รายได้ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
 (2) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
 (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้

หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
 (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ 

ค่าบริการต่างๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่สถาบันเรียกเก็บตามอ านาจ
หน้าท่ี หรือท่ีได้จากสัญญาต่างๆ ของสถาบัน 

 (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน 

 (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ
หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหา
ประโยชน์ รวมถึงท่ีดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน 

 (7) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่สถาบัน

โดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าระดับ
นานาชาติได้ 

ในกรณีที่ รั ฐบาลได้ปรับ เ งินเดือน เ งินประจ าต าแหน่ ง 
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรร

-ไม่มีแก้ไข-  
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มาตรา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ฉบับต้นแบบ บค.) 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

(ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สถาบัน) 
ข้อสังเกต/ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันในสัดส่วน
เดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันด้วย 

รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสถาบันและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม และ
สถาบันไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่สถาบันตามความจ าเป็นของสถาบัน 

16 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มา
โดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของ
สถาบัน หรือได้มาด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มาก่อนหรือหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบัน 

-ไม่มีแก้ไข-  

17 ทรัพย์สินของสถาบันที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดีท้ังปวง และการบังคับทางปกครอง 

บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้น
ต่อสู้กับสถาบันในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันมิได้ 

-ไม่มีแก้ไข-  

18 บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 7 

เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเง่ือนไข
ที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว 
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือ
ทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 

-ไม่มีแก้ไข-  

 


