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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๔
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม
ความเห็น
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณดังปรากฏ
ตามหมายเหตุ ใ นการประกาศใช คื อ สมควรปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ พั ฒ นาไปสู ก ารเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปน
อิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้น โดยการจัด การศึ กษาระดับ อุด มศึ กษาจะต องคํา นึงถึ งความเป น อิสระและความเป น เลิ ศ
ทางวิ ช าการ สมควรปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปตามแนวทางดั ง กล า ว
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีบทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการดังกลาว
ไดแก บทบัญญัติวา ดวยฐานะของมหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๕ ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล
และมีฐ านะเปน หนว ยงานในกํากับ ของรัฐ ซึ่งไมเปน สว นราชการตามกฎหมายวาดว ยระเบียบบริห าร
ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดว ย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
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กฎหมายอื่น บทบัญ ญัติวาดว ยหลักประกัน การทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๑๒
ใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับการคุม ครองและประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน บทบัญญัติวาดวยอํานาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัย
โดยมาตรา ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗
และรวมถึงที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ ไดแก (๑) ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน
เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์
มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (๒) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง
คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการ และ (๗) ปกครอง ดูแล และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุ บทบัญญัติวาดวยรายไดของมหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๑๔ ใหรายได
มาจากแหล ง ตา ง ๆ เช น เงิ น อุ ด หนุน ทั่ ว ไปที่ รัฐ บาลจัด สรรให เป น รายป คา ธรรมเนีย ม คา บํา รุ ง
คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจาก
การใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ เปนตน บทบัญญัติวาดวยหลักประกันในทรัพยสิน
ที่ใชประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๑๗ ใหทรัพยสินดังกลาวไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
รวมทั้ง การบัง คับ ทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้น เปน ขอตอสู กับ มหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย มิ ไ ด บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการดํ า เนิ น การและผู บ ริ ห ารซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระมิได และบทบัญญัติวาดวยบทเฉพาะกาล เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมีความ
ตอเนื่องอันเปนหลักการที่จําเปนในการใหประโยชนสาธารณะไมสะดุดหยุดลง โดยมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ แตถาบุคคลดังกลาว
เป น ข า ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งแสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพมาเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อครบระยะเวลา
ดังกลาวแลว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหพน จากตําแหนง โดยการแสดงเจตนาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อยื่นแสดงเจตนาแลว
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จะถอนมิได และบทบัญญัติวาดวยการรับรองการดําเนินการในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางของ
สว นราชการในมหาวิท ยาลั ย ว างลงไม ว าจะวา งอยูก อ นหรื อ ภายหลั ง วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ชบั ง คั บ
โดยมาตรา ๘๕ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา
รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของซึ่งตั้งไวสําหรับ
ตํ า แหน ง นั้ น ไปเป น ของมหาวิ ท ยาลั ย และให ถื อ ว า การโอนเงิ น งบประมาณดั ง กล า วเป น การโอน
เงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติรับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งมิไดมีขอความที่เปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลในเรื่องใดโดยเฉพาะ จึงไมอาจมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใด รวมทั้งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ได สวนมาตรา ๓๐
เปนบทบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคซึ่งมีหลักการวาบุคคลทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได และมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เมื่อพิจารณาเจตนารมณและ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวเห็นวา กฎหมายฉบับนี้
ตองการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนหนวยงานในกํากับ
ของรั ฐ ซึ่ ง ไม เ ป น ส ว นราชการ เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป น อิ ส ระและมี ค วามคล อ งตั ว
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่จะเอื้อตอเจตนารมณดังกลาวจําเปนตองมีการเปลี่ยนหลักการและแนวทางการบริหารบางเรื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริห ารจัดการของหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการโดยมี
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ความเปนอิสระและคลองตัว การที่พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
กําหนดฐานะของมหาวิทยาลัย มาตรา ๑๒ ใหกิจการไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ มาตรา ๑๓ กําหนดอํานาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ กําหนดรายไดของมหาวิทยาลัย มาตรา ๑๗ กําหนดใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี และมาตรา ๘๕ กําหนดเกี่ยวกับการยุบเลิกตําแหนงและการโอนเงิน
งบประมาณรายจายในกรณีที่ตําแหนงวางลง ก็เปนเพียงการบริหารจัดการในสวนของบุคคล ทรัพยสิน
และรายได อันจําเปนตอการบริหารจัดการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการบรรลุเจตนารมณ
ของกฎหมายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ ซึ่งกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ของรั ฐ ที่ มี ฐ านะเป น หน ว ยงานในกํ า กั บ ของรั ฐ ซึ่ ง ไม เ ป น ส ว นราชการอื่ น ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
ตางมีบทบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการตามแนวทางนี้ใชบังคับในทํานองเดียวกัน เห็นไดวา บทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกลาวใชบังคับแกบุคคลตามที่กฎหมาย
กําหนด ใชบังคับกับบุคคลเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๓๐ แตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๘๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม
เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๑ เป น บทบั ญ ญั ติ คุม ครองให บุ ค คลผู เป น ทหาร ตํ า รวจ
ขา ราชการ เจ า หนา ที่ อื่ น ของรั ฐ และพนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งขององค ก รของรั ฐ มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญ ญัติแ หง กฎหมาย เฉพาะในส ว นที่เกี่ยวกับ การเมื อง สมรรถภาพ วินัย หรื อจริยธรรม
สวนมาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติคุมครองใหบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
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และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวคือ เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือ
ขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน ทั้งนี้ การตรากฎหมายที่ใหอํานาจจํากัดเสรีภาพตามมาตรา ๔๓
ดังกลาว ยังมีหลักประกันวาจะตองเปนไปตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวใน
มาตรา ๒๙ ดวย เมื่อพิจารณาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการ เพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการตองมีแนวทางการบริหารจัดการที่ตองสอดคลอง
กับ หลักการบริห ารจัด การของหนว ยงานในกํากับ ของรัฐ ซึ่ง ไมเปน สว นราชการแลว ผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง
ก็มคี วามสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวดวย โดยใหอธิการบดีมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
มีอํานาจหนา ที่ที่สําคัญคือ บริห ารกิจ การใหเปน ไปตามวัต ถุป ระสงคแ ละนโยบายของมหาวิทยาลั ย
ทั้ง สามารถตรวจสอบการบริห ารของอธิการบดีไ ดโ ดยมาตรา ๕๒ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนง
ระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเปน
การตรวจสอบโดยองคกรอื่น และมาตรา ๓๐ (๔) และ (๕) ยังใหสภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจาก
ตําแหนงเนื่องจากไมผา นการประเมิน ผลหรือมี มติให ถอดถอน ซึ่ งเปน การตรวจสอบภายในองคก ร
และโดยที่ตามหลักทั่วไปในการตรากฎหมาย เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสิน และการบริหารบุคคล
ดําเนินตอไปไดอยางมีความตอเนื่องและไมสะดุดหยุดลง อีกทั้งเพื่อคุมครองสิทธิของขาราชการ ลูกจาง
และบุคลากรตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่ถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองมีบทเฉพาะกาลรองรับ โดยมาตรา ๗๔
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง บัญญัติใหอธิการบดีดํารงตําแหน ง ตอไปไดจนครบวาระ โดยมีเงื่อนไขวา
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หากอธิการบดีเปนขาราชการตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ หากไมแสดงเจตนาภายในระยะเวลาดังกลาว ใหพนจากตําแหนง เมื่อพิจารณาเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยแลว
เห็นไดวา มีปรัชญาและหลักการแตกตางไปจากพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการ และอธิการบดีซึ่งถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จของ
การบริห ารจั ด การจุฬ าลงกรณ ม หาวิ ทยาลั ย ให บ รรลุ เจตนารมณแ ละวั ต ถุ ป ระสงคข องมหาวิท ยาลั ย
การกําหนดเงื่อนไขใหอธิการบดีที่เปน ขาราชการตองเปลี่ยนสถานภาพมาเปน พนักงานมหาวิทยาลัย
จึงมีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่เปนหนวยงาน
ในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายนี้ ทั้งการใหพนจากตําแหนงนี้เปนการใหพนจากตําแหนง
ทางบริหาร มิไดกระทบตอสถานภาพความเปนขาราชการของบุคคลนั้น โดยบุคคลตามมาตรา ๗๔
ยัง อยูภายใตบัง คับ ในมาตรา ๗๗ ที่ใหโอนขาราชการตามพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และให
ถือวามหาวิทยาลัยเปน สว นราชการ และใหรับ เงิน เดือน คาจาง และเงิน อื่น ๆ ผานมหาวิทยาลัย
โดยเบิกจายจากเงิน งบประมาณแผน ดิน และยังไดรับ สิทธิในการเปลี่ยนสถานภาพมาเปน พนักงาน
มหาวิทยาลัยภายหลังตามระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๗๘ โดยมีหลักประกันแหงสิทธิเชนเดียวกันกับ
ขาราชการตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไดรับเงินเดือน สวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับ ตามมาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึง เปน มาตรการที่จําเปน ตอ
การใชบัง คับ เพื่อใหบ รรลุเจตนารมณแ ละวัต ถุป ระสงคของกฎหมายดังกลาว ทั้งไดคํานึงถึงสิทธิข อง
ความเปนขาราชการของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดเปน
บทบัญญัติที่ทําใหบุคคลผูเปนขาราชการไมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป
แตอยางใด และไมไดจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพขาราชการตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
ดังนั้น พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓
วรรคหนึ่ง
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

