เรื่องเสร็จที่ ๖๕๑/๒๕๕๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อาํ นวยการตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๔๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศลชท. ๐๑/๐๕/๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า ตามที่เดิม ศลช. เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) ต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ฯ บัญญัติว่า “ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ” ซึ่งในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์ ก ารมหาชน) มี เ พี ย งผู้รั ก ษาการผู้อํ า นวยการ โดยมี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามข้ อ ๒๑ ของ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๒
เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) ตามมาตรา ๔๒ ดังกล่าว ว่า คําว่า “ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย สํ านั กงานบริ หารและพั ฒนาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน)” หมายถึ ง ผู้ ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู้อํานวยการ หรือหมายความรวมถึงผู้รักษาการผู้อํานวยการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มี
ความเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับเท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ได้
๒. ฝ่ ายที่สอง เห็นว่ า บุคคลซึ่งปฏิ บัติหน้าที่ ผู้อํานวยการศูนย์ ความเป็นเลิ ศ ด้า น
ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อยู่ในวันที่

๒
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จึง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
จึงขอหารือว่า ผู้ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๔๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยได้รับฟังคําชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้แทนศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แล้ว เห็นว่า บทเฉพาะกาล มาตรา ๔๒๑ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติ
ให้ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการรองรับโดยผลของ
กฎหมายให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามกฎหมายเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในระยะเริ่มแรก
ของการจัดตั้งสามารถดําเนินการต่อเนื่องไปได้โดยไม่หยุดชะงัก จนกว่ากลไกของกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นใหม่มีความพร้อมจะดําเนินการต่อไปได้เอง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
อยู่ในขณะนั้นจึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เป็นการ
ชั่วคราว และมีอํานาจหน้าที่ในฐานะเดียวกับผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ทุก
ประการในการกระทําการต่าง ๆ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน)ฯ
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อํา นวยการศูนย์ค วามเป็นเลิศ ด้ านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกา
นี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
๒
มาตรา ๒๒ ให้ศูนย์มีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มี
อาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน

๓
แม้การที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ฯ ใช้บังคับ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีเพียงผู้
รักษาการในตําแหน่งดังกล่าวก็ต้องถือว่าผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการมีอํานาจและหน้าที่ตาม
ตําแหน่งที่ตนรักษาการตามข้อ ๒๑๓ ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับเมื่ อ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ยอมรับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีคําสั่งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ ๑๓๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ แต่งตั้งผู้รักษาการ
ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้รักษาการผู้อํานวยการจึงเป็นผู้ใช้อํานาจของผู้อํานวยการศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีข้อสังเกตว่า โดยที่บทเฉพาะกาล มาตรา
๔๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ฯ บัญญัติให้
ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ฯ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ฯ ใช้บังคับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์จึงควรเร่งรัดให้มีการสรรหาผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
โดยเร็วต่อไป
(ลงชื่อ) อัชพร จารุจินดา
(นายอัชพร จารุจินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓

ข้อ ๒๑ ในกรณีตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือเป็นกรณีของตําแหน่งที่กําหนดขึ้นใหม่และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ให้ผู้อํานวยการมี
อํานาจสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้เป็นการชั่วคราว และให้ผู้นั้นมีอํานาจหน้าที่ตาม
ตําแหน่งที่ตนรักษาการ ในกรณีมีระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติใดกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นกรรมการ
อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือให้มีอํานาจหน้าที่อื่นใด ให้ผู้นั้นเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมี
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดนั้นด้วย
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