เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗ ก

คําวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๕๕

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เรื่อง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓
(๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัด หรือแยงตอ รัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓
วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดีที่ ๕ (ผูชวยศาสตราจารย ชูชีพ ฉิมวงษ) ซึ่งเปน
ผูรับมอบอํานาจของผูฟองคดีที่ ๒ (รองศาสตราจารย ทันตแพทย สุนทราพงศ ระพีสุวรรณ) ที่ ๓
(รองศาสตราจารย ดร. สุทธนู ศรีไสย) ที่ ๔ (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ)
และที่ ๖ (รองศาสตราจารย สุพพตา ปยะเกศิน) ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๒/๒๕๕๒ เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม
และเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
รองศาสตราจารย ดร. พอพันธ วัชจิตพันธ ที่ ๑ กับพวก รวม ๖ คน ผูฟองคดี ยื่นฟอง
สภาคณาจารย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ๑ อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ๒ และ
จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย ที่ ๓ ตอศาลปกครองกลาง ขอใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ กรณีดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย
รองประธานสภาคณาจารย และเลขาธิการสภาคณาจารย และประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรื่อง
ผลการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย รองประธานสภาคณาจารย และเลขาธิการสภาคณาจารย
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และขอใหดําเนินการเลือกตั้งใหมใหถูกตองตามระเบียบสภาคณาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการดําเนินงานของสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ ศาลปกครองกลาง
มีคํ า สั่ ง รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณา คดี อ ยู ใ นระหว า งพิ จารณา ผู ฟ อ งคดี ที่ ๕ โดยตนเองและในฐานะ
ผู รั บ มอบอํ า นาจของผู ฟ อ งคดี ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๖ ยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลปกครองกลาง
สงคําโตแยงของผูฟองคดีทั้งหาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
ศาลปกครองกลางเห็นวา ผูฟองคดีทั้งหาโตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๒๔ มาตรา ๗๓ และมาตราอื่น เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
โดยอางเหตุผลในหลายกรณี และเรื่องที่มีการโตแยงเปนกรณีที่ศาลจะใชบทบัญญัติดังกลาวบังคับแกคดี
จึงสงคํารองพรอมความเห็นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ศาลปกครองกลางระบุบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดี
เพียงวา มาตรา ๒๑ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๗๓ และมาตราอื่น ซึ่งไมไดระบุวาเปนมาตราใด
ของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังไมไดระบุวาขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญมาตราใด จึงมีคําสั่งใหศาลปกครองกลางแกไขคํารองใหถูกตอง โดยใหระบุวาบทบัญญัติใด
ของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ศาลปกครองกลางจะใชบัง คับแกคดี
และบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใด ทั้งนี้ ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ตอมา
ศาลปกครองกลางไดสงคํารองพรอมความเห็น สําเนาคําชี้แจงและเอกสารเพิ่ มเติมของผูฟองคดีทั้งหา
สรุปไดวา
๑. กระบวนการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ องคประชุมไมครบ จึงขัด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง และแมพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
จะมี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว ก็ ไ ม มี ผ ลทํ า ให พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วเป น กฎหมายที่ ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๑ และคําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๒ วินิจฉัยเกี่ยวกับปญหา
องคประชุมไมครบของสภานิติบัญญัติแหงชาติไวแลว
๒. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการของพลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนการรับสนอง
พระบรมราชโองการในขณะที่พน จากตํา แหนง นายกรั ฐ มนตรีไ ปแล ว จึ ง ขัด หรื อแยง ตอรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๙๕ ถือวาไมมีผูรับ สนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณม หาวิทยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไมมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได
๓. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ถือวาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไมเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และไมอยูในระบบการบริหารราชการสวนกลาง
ทั้งที่เดิมเปนสวนราชการสัง กัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง เปน ราชการสวนกลาง
มาตลอด บทบัญญัติดัง กลาวจึง ขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๒) นอกจากนี้ ยังทําให
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น ๆ บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
๔. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
๕. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ใหรายไดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง ถือวาเปนการยกเวน
ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

๖. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑)
วรรคสองถึงวรรคหา บัญญัติใหรายไดของจุฬาลงกรณม หาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตในกรณีที่รัฐบาลปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นใดใหแกขาราชการ รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม
ใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรณีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได
รัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหตามความจําเปนดวย ถือวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไมเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ อยูเหนือกฎหมายและยังไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปตลอดตามที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองการ อันไมปรากฏในหนวยงานใดของรัฐที่อยูในระบบการบริหารราชการ
สวนกลาง บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
๗. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยสามารถทําธุรกิจการคาอันหวังผลกําไรได เนื่องจากไมไดกําหนดไวอยางชัดแจงวาการทําธุรกิจ
หรือการหารายไดจะกระทําเพื่อความจําเปนใหสถาบันการศึกษาอยูไดและไมหวังผลกําไรใด ๆ จึงเปน
การแอบแฝงใหสถาบันการศึกษาทําธุรกิจการคาเพื่อหาผลกําไรไดโดยปราศจากการตรวจสอบจากภาครัฐ
และเอกชน บทบัญ ญัติ ดัง กล าวจึง ขัด หรื อแยง ตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๘ (๑)
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ (๗) ยังใหอํานาจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่ราชพัสดุ
แตตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์และใหคณะกรรมการ
ที่ราชพัสดุเปนผูปกครองดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชน ถือวาเปนการใหอํานาจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีอํานาจเหมือนคณะกรรมการที่ราชพัสดุ บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
๘. ที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
หรือไดมาจากการยกให หรือซื้อดวยเงินรายได หรือแลกเปลี่ยน หรือไดมาโดยวิธีใด ๆ เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน เนื่องจากมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาอันเปนการใชประโยชนรว มกันของประชาชน การโอน
กรรมสิทธิ์ จําหนาย หรือแลกเปลี่ยน จะตองอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเฉพาะในเรื่องการโอนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕ แตพระราชบัญญัติ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) บัญญัติใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไดโดยไมมีกฎหมายรองรับหรือตองออกเปนพระราชกฤษฎีกาแตอยางใด บทบัญญัติ
ดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
๙. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ บัญญัติใหบุคคลใด
จะยกอายุค วามขึ้น เปน ขอตอสูกับมหาวิทยาลัยมิไ ด เปนการทําใหทรัพยสิน ทั้ง หมดของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๖
และไมเคยมีกรณีเชน นี้ในองคกรหรือหนว ยงานใด บทบัญ ญัติดังกลาวจึง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
๑๐. พระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ ง
และวรรคสอง มีผลบัง คั บ ใหอธิการบดีที่เปน ข าราชการแสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพเปน พนักงาน
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่พระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ ถาไมแสดงเจตนาใหพนจากตําแหนง เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่เป น ข าราชการในเรื่อ งสถานภาพ บทบั ญ ญัติ ดัง กล าวจึ งขั ด หรือ แยง ตอ รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๑
และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
๑๑. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗ วรรคสาม มีผลทําให
ขอบังคับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ เนื่องจากกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขา ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเปน พระราชบั ญ ญัติ บทบั ญ ญั ติ ดัง กลา วจึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๑
๑๒. พระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ บัญญัติใหกรณี
ที่ตําแหนงของขาราชการและลูกจางวางลง ใหถือวาถูกยุบและใหโอนตําแหนง เงินงบประมาณแผนดิน
ประจําอัตรา และงบบุคลากร ซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นใหเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และการโอนเงินถือเปนการโอนเงินงบประมาณ
รายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
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๑๓. พระราชบัญ ญั ติจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖ บัญ ญัติ ให นํ า
พระราชกฤษฎี ก าที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช บั ง คั บ
โดยอนุโ ลม ขณะที่ยังมิไดออกขอบัง คับ ของจุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย และเมื่อไดออกขอบังคับแลว
ก็นํามาใชแทนพระราชกฤษฎีกา ถือวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถออกกฎหมายที่เปนพระราชกฤษฎีกาได
บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗
๑๔. พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง ฉบับ ไมมี ขอความใด
กําหนดใหประชาชนเขาตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่หรือมีสวนรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได จึงขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๘ (๕) และมาตรา ๘๗ (๓)
๑๕. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงคใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีอภิสิทธิ์อยูเหนือกฎหมาย ทรัพยสินเปนสาธารณสมบัติทั้งหมด ประกอบธุรกิจการคา
เพื่อหากําไรได ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ออกกฎหมายไดทั้งที่
มิใชฝายนิติบัญญัติหรือผูมีอํานาจ ทําหนาที่ซอนกับองคกรอื่นหรือคณะกรรมการอื่น ยังสามารถจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลได และการปฏิบัติหนาที่ยังไมสามารถตรวจสอบและใหประชาชนเขามีสวนรวม
แตประการใด พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง ฉบับ จึงขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๗
มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๘๗
ประเด็น ที่ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มีอํา นาจรับ คํารองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา คําโตแยงที่วากระบวน
การตราพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได เ คยมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔ วั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๔๔ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่
๒๖-๓๔/๒๕๔๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ และคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
วินิจฉัยไวแลววา การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลักการตรวจสอบภายหลัง
ประกาศใชเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ นั้น บัญญัติใหศาลที่พิจารณาคดีเสนอเรื่อง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดเฉพาะกรณีวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม โดยไมอาจหยิบยกประเด็นความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวน
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การตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดอีก ดังนั้น คําโตแยงในสวนนี้จึงไมตองดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งไมรับคําโตแยงในสวนนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย สวนที่ผูฟองคดี
ทั้งหาอางอิงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และคําวินิจฉัย
ศาลรัฐ ธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๒ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น คําวินิจฉัยดังกลาวเปน กรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ ตามหลักการตรวจสอบกอนประกาศใชเปน กฎหมาย จึงมิใชกรณี
ตามคําโตแยงนี้
สวนคําโตแยงทีว่ าพระราชบัญญัตจิ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๗
มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๘๗ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๔๐-๔๙/๒๕๔๔
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ วินิจฉัย
ไว แ ล ว ว า การโต แ ย ง ว าบทบั ญ ญัติ แ ห ง กฎหมายที่ ศาลจะใชบั ง คั บ แก คดี ขัด หรื อแยง ตอ รัฐ ธรรมนู ญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ นั้น จะตองระบุวาบทบัญญัติมาตราใดของกฎหมายที่โตแยงขัดหรือแยง
ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตราใด ดั ง นั้ น เมื่ อ เปน การโต แ ยง ว า บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง ฉบับ ขัดหรือแยง ตอรัฐ ธรรมนูญ โดยไมร ะบุวาบทบัญ ญัติม าตราใด
ของพระราชบัญญัติดังกลาวขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คําโตแ ยง ในส วนนี้จึงไมตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งไมรับคําโตแยงในสวนนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
สําหรับคําโตแยงที่วาพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยระบุอยางชัดเจนวาบทบัญญัติมาตราใดของพระราชบัญญั ติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใด แมตามความเห็นของศาลปกครองกลางจะระบุเพียงวา
ศาลปกครองกลางขอสงคํารองพรอมความเห็นและสําเนาคําชี้แจงของผูฟองคดีทั้งหาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ แตเมื่อศาลปกครองกลางไดทําความเห็นโดยสรุปประเด็นตามที่
ผูฟองคดีทั้งหาโตแยงและสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป จึงถือไดวา
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วเป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ศ าลปกครองกลางจะใช บั ง คั บ แก ค ดี แ ละยั ง ไม มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน ดังนั้น คําโตแยงในสวนนี้จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) และขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง จึงมีคําสั่งรับคําโตแยง
ในสวนนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแลว เห็นวา ผูฟองคดี
ทั้งหาโตแยงวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวม ๖ ประเด็น ดังนี้
๑. พระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม
๒. พระราชบั ญญัติ จุฬ าลงกรณม หาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ขัด หรือ แย งต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๒) หรือไม
๓. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๘ (๑) หรือไม
๔. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม
๕. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗ วรรคสาม ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๑ หรือไม และ
๖. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ หรือไม
ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูฟองคดีทั้งหาโตแยงวาขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนั้น เปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง หรือไม
ในประเด็นที่ ๒ ที่โตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๘ (๒) หรื อ ไม เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๘ (๒)
เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๓ วาดวยแนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น บั ญ ญั ติ ใ ห รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
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โดยจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่
และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนเหมาะสมแก ก ารพั ฒ นาประเทศ และสนั บ สนุ น ให จั ง หวั ด มี แ ผนและ
งบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ สวนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ เปนบทบัญญัตกิ ําหนดใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเปน
นิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดว ย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ จึงมิไดเปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตและความสัมพันธระหวางอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิน่ ในการจัดระบบบริหารราชการแตอยางใด ดังนั้น คําโตแยงในประเด็นนี้จึงไมเปน
สาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ในประเด็นที่ ๓ ที่โตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๘ (๑) หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
เปน บทบั ญ ญัติในหมวด ๓ สิท ธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย สว นที่ ๘ วาดว ยสิ ทธิแ ละเสรีภาพ
ในการศึกษา โดยวรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย วรรคสอง บัญญัติใหผูยากไร ผูพิการ
หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น และวรรคสาม บัญญัติใหการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครอง
และส ง เสริ ม ที่ เ หมาะสมจากรั ฐ และรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๘ (๑) เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๓ วาดวยแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน บัญญัติใหรัฐ
ตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยบริหารราชการแผนดินใหเปนไป
เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน ตองสงเสริมการดําเนินการ
ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องประเทศชาติ ใ นภาพรวมเป น สํ า คั ญ
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สวนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ เปนบทบัญญัติใหมหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ โดยอํานาจและหนาที่
ดังกลาวใหรวมถึงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ (๑) ถึง (๘) ซึ่งกําหนดรายละเอียดและกรอบเกี่ยวกับ
อํานาจและหนาที่ทมี่ ีความสําคัญของมหาวิทยาลัย เชน การบริหารจัดการทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย การจัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การจัดใหมีกองทุน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุนกิจการอื่นตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๗
เปนตน ซึ่งการกระทําการตาง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ นั้น
นอกจากจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตราดัง กลาวแลว ยังตองดําเนินการภายใต
กรอบวั ต ถุ ป ระสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ ที่บัญญัติใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยบุกเบิก แสวงหาและเปนคลังความรู ใหการศึกษา
สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สรางบัณฑิต วิจัย เปนแหลงรวมสติปญญา
และบริการทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงหวังใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มีคุณธรรมกํากับความรู เพียบพรอมดวยสติปญญาและจริยธรรม ใฝรู กอปรดวยวิจารณญาณ จิตใจ
เสียสละ และความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม นอกจากนั้น มาตรา ๘ ยังไดบัญญัติหลักการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโดยใหมหาวิทยาลัยตองดําเนินการโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีคุณธรรมควบคูไปกับความเปนเลิศทางวิชาการและเสรีภาพ
ทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การนําความรูสูสังคม
เพื่อเปนการเตือนสติและแนวทางแกปญหาสังคม ความรับผิดชอบตอรัฐและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารที่โปรงใสและตรวจสอบได และการบริหารงาน
โดยบุคลากรมีสวนรวม พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ จึงมิได
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับความเสมอกันของบุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และเปนบทบัญญัติที่สอดคลอง
กับ แนวนโยบายด านการบริห ารราชการแผน ดิ น ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๑) แลว ดัง นั้ น
คําโตแยงในประเด็นนี้จึงไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
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ในประเด็นที่ ๕ ที่โตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗
วรรคสาม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๑ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒ ถึง มาตรา ๑๕๑ เป น บทบัญ ญัติ ในหมวด ๖ รั ฐสภา ส ว นที่ ๗ ว าดว ยการตรา
พระราชบัญญัติ โดยเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติของรัฐสภา
สวนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗ วรรคสาม เปนบทเฉพาะกาล
บัญญัติใหในกรณีที่การนํากฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการที่โอนมาเปนขาราชการและ
ลูกจางของสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้
หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใด ๆ ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้
หรือในสวนที่ไมอาจนํากฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบดังกลาวมาใชได เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗ วรรคสาม จึงเปน
บทบัญญัติที่อุดชองวางการบังคับใชกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง อันเปนไปตามหลักการทั่วไป
ของการตรากฎหมายที่ จํา เปน ตอ งมี บ ทเฉพาะกาลรองรับ เพื่ อให มีค วามต อ เนื่ องและไม เกิ ด ชอ งว า ง
ในการบังคับ ใชกฎหมาย และมิไดเปน บทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติแตอยางใด ดังนั้น
คําโตแยงในประเด็นนี้จึงไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ในประเด็นที่ ๖ ที่โตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไมขั ด ตอ กฎหมาย สว นพระราชบั ญ ญั ติจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖
เปนบทเฉพาะกาล โดยวรรคหนึ่ง บัญญัติใหออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแ ลว เสร็จภายในสองปนับแตวัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใชบัง คับ และวรรคสอง
บัญญัติใหในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหนําพระราชกฤษฎีกา
กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖
จึงเปนบทบัญญัติกําหนดระยะเวลาเรงรัดใหมีการออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินใี้ หแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนการอุดชองวางการบังคับใชกฎหมายในระหวางทีย่ ังมิได
ออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง อันเปนไปตามหลักการทั่วไปของการตรากฎหมาย
ที่จําเปนตองมีบทเฉพาะกาลรองรับเพื่อใหมีความตอเนื่องและไมเกิดชองวางในการบังคับใชกฎหมาย และ
มิไดเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาแตอยางใด ดังนั้น คําโตแยงในประเด็นนี้
จึงไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
คงมีป ระเด็น ที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ ตองพิจารณาวินิจฉัยเพียง ๒ ประเด็น คือ ประเด็น ที่ ๑
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗)
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
หรือไม และประเด็น ที่ ๔ พระราชบัญ ญัติจุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็นที่ ๑ ที่โตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยเปน
บทบัญญัติที่รับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคล บทบัญญัติดังกลาวมิไดมีขอความที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพที่เปนเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยูในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญแลว
จึงมิใชบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกบุคคลที่จะโตแยงหรือกลาวอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญมาตรานี้ได
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๒ วาดวยความเสมอภาค โดยบัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
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หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และมาตรการที่รัฐ
กําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
สําหรับพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ
ตามหมายเหตุในการประกาศใช คือ โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและ
มีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น อิ ส ระและความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
จึงสมควรปรับปรุงการบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว โดยมาตรา ๕
บั ญ ญั ติ ว า จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับ
ของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไมเปน รัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพัน ธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับการคุมครองและประโยชนต อบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน มาตรา ๑๓ บัญญัติวา มหาวิทยาลัยมีอํานาจและ
หนาที่กระทําการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ และใหรวมถึงที่บัญญัติไวใน (๑) ถึง (๘)
ของมาตรา ๑๓ ดวย โดยมาตรา ๑๓ (๑) บัญญัติเกี่ยวกับการซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา
โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจน
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิใน
หรือหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให โดยการจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย
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ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๒) ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนาย
หรือแลกเปลี่ยนได มาตรา ๑๓ (๒) บัญ ญัติเกี่ยวกับ การรับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน
เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการภายในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลง
และกํ า หนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การนั้ น และมาตรา ๑๓ (๗) บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การปกครอง ดู แ ล
บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
วาดวยที่ราชพัสดุ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ (๑) เงินอุดหนุน
ทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป (๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย (๓) เงินกองทุน
ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว (๔) คาธรรมเนียม
คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (๕) รายไดหรือผลประโยชน
ที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (๖) รายไดหรือผลประโยชน
ที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหา
ประโยชน (๗) รายไดหรือผลประโยชนอื่น วรรคสอง บัญญัติวา เงินอุด หนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น
รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการ
ตามวัต ถุป ระสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒ นามหาวิทยาลัย เพื่อการจัด การและประกัน คุณภาพ
การศึกษา วรรคสาม บัญญัติวา ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน
หรือสิทธิประโยชนอื่น ใดใหแ กขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน อุดหนุน ทั่ว ไป
เพิ่มเติมใหแ กมหาวิทยาลัยในสัดสว นเดียวกันเพื่อเปน คาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดว ย
วรรคสี่ บัญญัติวา รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และวรรคหา บัญญัติวา ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่ง
มีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม
และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลง อื่นได รัฐ บาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแ ก
มหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย มาตรา ๑๗ บัญญัติวา ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใช
เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยก
อายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได และมาตรา ๘๕ บัญญัติวา
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ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปน
การโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
เมื่ อพิ เคราะหถึ ง เจตนารมณ แ ละสาระสํา คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ยอมเห็นไดวา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อตอการสงเสริมใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการและแนวทางการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการของหนวยงานในกํากับของรัฐ
ซึ่งไมเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
วาดวยสถานภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักประกันในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รายไดของมหาวิทยาลัย หลักประกันในทรัพยสินที่ใชประโยชนเกี่ยวกับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และบทเฉพาะกาลรองรับการดําเนินการกรณีที่ตาํ แหนงขาราชการและลูกจาง
ของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวางลง จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ทรัพยสิน และรายไดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารจัดการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีความเปนอิสระและมีความคลองตัว สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการของหนวยงานในกํากับของรัฐ
ซึ่งไมเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยบทบัญญัติดังกลาวใชบังคับแกบุคคลที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนดโดยเสมอกันและ
ไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด พระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
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สวนประเด็นที่ ๔ ที่โตแยงวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๓๑ อยูในสวนที่ ๒ วาดวยความเสมอภาค
บัญญัติวา บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจางของ
องคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญ เชน เดียวกับ บุคคลทั่ว ไป เวนแตที่จํากัดไวใน
กฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง อยูในสวนที่ ๖ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
สวนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ เปนบทเฉพาะกาล
โดยวรรคหนึ่ง บัญ ญัติวา ผูดํารงตําแหนง อธิการบดี ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ แตถา
บุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และวรรคสอง บัญญัติวา
เมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
มาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหพนจากตําแหนง และใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๗๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๗๘ วรรคสอง บัญญัติวา การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดยื่นแสดงเจตนาแลวจะถอนมิได
เมื่ อ พิ เ คราะห ถึ ง เจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ ที่บัญญัติใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๓๒ ที่บัญญัติใหอธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง
และมีอํานาจและหนาที่ต ามที่กําหนดไวใน (๑) ถึง (๘) โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม (๑) ใหมีอํานาจ
และหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยแลว
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ยอ มเห็ น ได ว า ตํ าแหน ง อธิ ก ารบดี เ ป น ตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํา คั ญ ต อ ผลสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหลักการบริหารจัดการ
องคกรที่แตกตางจากพระราชบัญญัตจิ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง บัญญัติใหผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ โดยกําหนดเงื่อนไขใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
ตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
จึงเปนมาตรการที่มีความจําเปนเพื่อใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีผูบริหารสูงสุดเพื่อสามารถจัดการศึกษา
อันเปนการใหบริการสาธารณะตอไปไดอยางตอเนื่อง และมีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหาก
บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงอธิการบดีเพราะไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก็เปนเพียงการพนจากตําแหนงทางบริหารเทานั้น มิไดกระทบตอสถานภาพความเปนขาราชการของ
บุค คลดั ง กล า ว และมิ ไ ดทํ า ให ผู ดํา รงตํ าแหน ง ดั ง กล า วไมไ ด รั บ ความเสมอภาคในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมิไดเปนการจํากัด เสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แตอยางใด พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๘๕ ไมขัด หรือแยง ตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ และพระราชบัญ ญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
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