เรื่องเสร็จที่ ๑๙๐/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๙
แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
สถาบั น การพลศึก ษา
ไดมีห นัง สื อ ที่ กก ๐๕๐๑/๒๗๑๐ ลงวัน ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา สถาบันการพลศึกษามีปญหา
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของสภาสถาบันการพลศึกษา โดยสถาบันการพลศึกษาขอเสนอขอมูลประกอบการ
พิจารณาดังตอไปนี้
๑. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๕๙ จะครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘
๒. มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี และนายกสภาสถาบันการ
พลศึกษา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ เปนตนไป
๓. ปจจุบันไดมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๕) และ (๖) เรียบรอยแลว โดยนายกสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๕๙ ไดลงนามใน
ประกาศสภาสถาบั นการพลศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
ตามลําดับ และสภาสถาบันตามมาตรา ๕๙ ไดมีมติรับทราบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
๔. นายกสภาสถาบันการพลศึกษา (ตามมาตรา ๑๖) ไดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตามขอบังคับสถาบันการพลศึกษา วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา
๑๖ (๔) (๕) และ (๖) เปนกรรมการ
๕. จะมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษาผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อมาใหเหลือจํานวนตามที่กําหนด โดยผูพิจารณาคือกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา
ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถึง (๖) แลวดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
๖. สภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๕๙ ไดมีมติ คําสั่ง ประกาศหลายฉบับ
หลังจากวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ และลงนามโดยนายกสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๕๙
โดยใชตําแหนง “ปฏิบัติหนาที่นายกสภาสถาบันการพลศึกษา”
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๓๖๘ ลงวั น ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สภาสถาบันการพลศึกษาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๙) ยัง
สามารถปฏิบัติหนาที่หลังจากครบหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับได
หรือไม
ประเด็นที่สอง นายกสภาสถาบันการพลศึกษา ซึ่งไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตามมาตรา ๑๖ จะสามารถลงนามในคําสั่งสภาสถาบันการพลศึกษาไดเมื่อใด และในกรณีใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยมีผูแทน
กระทรวงการท อ งเที่ย วและกี ฬ า (สถาบัน การพลศึ กษา) เปน ผูชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง ได ค วามว า
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
โดยมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหมีสภาสถาบันทําหนาที่รักษาการอยูจนกวา
จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบัน
ผูทรงคุณวุฒิ และไดมีการเลือกหรือไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่ อ วัน ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๔๘ ไดมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง
อธิการบดี และนายกสภาสถาบันการพลศึกษา และมีการเลือกกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา
ตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) และ (๖) แลว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๘ ตามลําดับ โดยยังไมไดดําเนิ นการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๖ (๗) เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๗) ตองไดรับพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม
มาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ตอมาสภาสถาบันตามมาตรา ๕๙ ไดออกขอบังคับสถาบันการพลศึกษา วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๗) โดย
ขอ ๕ ของขอบังคับดังกลาว กําหนดใหนายกสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานกรรมการ กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผูแทนผูบริหาร และกรรมการสภาสถาบันประเภทผูแทนคณาจารยจํานวนประเภทละสอง
คนเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการ โดยนายกสภาสถาบันซึ่ง
ไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แต งตั้ งเมื่อวัน ที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ เปน ผูลงนามคํา สั่งแต งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาได ดํ า เนิ น การสรรหากรรมการสภาสถาบั น
ผูทรงคุณวุฒิเสร็จแลว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาประเด็นขอหารือของสถาบันการ
พลศึกษาแลวมีความเห็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ สภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.

๓
๒๕๔๘ ยังสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม นั้น เห็นวา ตามที่มาตรา ๕๙๑ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดบัญญัติใหสภาสถาบันตามบทเฉพาะกาล
ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และไดมีการเลือกหรือไดมีการแตงตั้งกรรมการสภาสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับนั้น
กําหนดระยะเวลาดังกลาวเปนเพียงระยะเวลาเรงรัดใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๑๖ ให แ ลว เสร็ จ โดยเร็ว เทา นั้น แตไ ม เปน เงื่ อ นเวลาหรื อกํา หนดเวลาที่จ ะทํา ให
กรรมการสภาสถาบันตามบทเฉพาะกาลตองพนจากการปฏิบัติหนาที่เมื่อครบระยะเวลาแลวแต
อยางใด และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสถาบันการพลศึกษายังไมไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๗)๒ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.

๑

มาตรา ๕๙ ในระยะเริ่มแรกใหสภาสถาบันประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนนายกสภาสถาบัน
(๒) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เปนอุปนายกสภาสถาบัน
(๓) ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจํานวนสามคน และผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน
ซึ่งนายกสภาสถาบันแตงตั้ง เปนกรรมการสภาสถาบัน
(๔) ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาจํานวนสี่คน และผูที่มีความรูความสามารถทางดานการพล
ศึกษา กีฬา และนันทนาการ จํานวนสี่คน ซึ่งแตงตั้งโดยนายกสภาสถาบัน เปนกรรมการสภาสถาบัน
(๕) รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งนายกสภาสถาบันแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของอุปนายกสภาสถาบัน เปนกรรมการและเลขานุการ
ให ส ภาสถาบั น ตามวรรคหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปจนกว า จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
แตงตั้งนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และไดมีการเลือกหรือไดมีการ
แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
๒
มาตรา ๑๖ ใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) อุปนายกสภาสถาบัน ไดแก อธิการบดี
(๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และ
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๔) กรรมการสภาสถาบันสามคน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต
(๕) กรรมการสภาสถาบันหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๖) กรรมการสภาสถาบันสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของวิทยาเขตสามคนและ
ขาราชการครูของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน
(๗) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิเจ็ดคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากบุคคลภายนอก โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ

๔
๒๕๔๘ องคประกอบของสภาสถาบันยอมไมครบถวน ดังนั้น แมจะลวงเลยระยะเวลาหนึ่งรอย
แปดสิบวันตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๙ วรรคสอง๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวก็ตาม สภาสถาบันตามบทเฉพาะกาลยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
กรรมการสภาสถาบันครบองคประกอบตามพระราชบัญญัตินี้ ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่
ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดเคยวินิจฉัยปญหาทํานองเดียวกันนี้เปนบรรทัดฐานไวแลว
ในเรื่องเสร็จที่ ๔๕๓/๒๕๓๒ ๔
ประเด็นที่สอง นายกสภาสถาบันการพลศึกษาซึ่งไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตามมาตรา ๑๖ จะลงนามคําสั่งสภาสถาบันการพลศึกษาไดเมื่อใดและในกรณีใด นั้น เห็นวา
เมื่อนายกสภาสถาบันไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ นายก
สภาสถาบันยอมดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันตั้งแตวันที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ดั งที่คณะกรรมการกฤษฎีก าได ใ หค วามเห็น ไว ใ นเรื่อ งเสร็จ ที่ ๓๐๓/๒๕๔๑ ๕ อย า งไรก็ต าม
เนื่องจากการดําเนินงานของสภาสถาบันจะเริ่มไดตอเมื่อมีองคประกอบของสภาสถาบันครบตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย เมื่อมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหสภาสถาบันตองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยแลว และขอเท็จจริงปรากฏวา
ในขณะที่นายกสภาสถาบันซึ่งไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘
สภาสถาบันยังไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๗) องคประกอบของสภาสถาบันจึงไม
ครบตามที่กฎหมายกําหนด ฉะนั้น นายกสภาสถาบันยอมไมอาจปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกสภา

(๖) ในจํานวนนี้ ใหมีผูแทนนายกสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย
ซึ่งตองเปนนายกสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยจํานวนหนึ่งคน
ใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนเลขานุการ และใหสํานักงานอธิการบดีทําหนาที่สํานักงาน
เลขานุการสภาสถาบัน รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม ศึกษาหาขอมูล และกิจการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ของสภาสถาบัน
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
คุณสมบัติของผูรับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม
(๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๔
บั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง หารื อ ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวน
มาก ที่ นร ๐๖๐๑/๙๗๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕
บั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง การพ น จากตํ า แหน ง ของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่
นร ๐๖๐๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕
สถาบันได ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ไดใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จที่ ๘๕๒/
๒๕๔๒๖
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๔๙

๖

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๑ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

