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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๔
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา
๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
และมาตรา ๓๐ หรือไม่ และพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่เ ป็ น ธรรมต่อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ง ความแตกต่ า งในเรื่ องถิ่ น กํ า เนิ ด
เชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ ก าร สภาพทางกายหรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิท ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑ บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือ
ลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จํากัด
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ไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศั ย อํานาจตามบทบัญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย เฉพาะในส่ว นที่เกี่ ย วกั บ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจั ด การศึ กษาอบรมขององค์ กรวิช าชีพ หรื อ เอกชน การศึก ษาทางเลื อ กของประชาชน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการแผ่น ดิน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคัญ
(๒) จัด ระบบการบริหารราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค และส่ว นท้องถิ่น ให้มีข อบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒ นาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัด
มีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ ให้ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ว ย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
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มาตรา ๑๒ กิจ การของมหาวิท ยาลัย ไม่อยู่ภายใต้บั งคับแห่งกฎหมายว่ าด้ว ยการคุ้มครอง
แรงงาน และกฎหมายว่าด้ว ยแรงงานสัมพัน ธ์ แต่พ นักงานมหาวิท ยาลัย ต้องได้รับการคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๓ มหาวิท ยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๗ อํานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัด หา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
แลกเปลี่ย น และจํ าหน่าย หรือ ทํานิติ กรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิท ธิ์ มี สิท ธิครอบครองหรือ มี
ทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้
การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๒) ให้กระทําได้
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
(๔) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพ ย์สิน และการลงทุนหรือ
การร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุนหรือการร่ว มลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงิน
ที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(๕) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนําผลงาน
ทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
(๖) จัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุนกิจการอื่น
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
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(๗) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(๘) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) รายได้ห รื อผลประโยชน์ที่ ไ ด้จ ากการลงทุน หรื อ การร่ ว มลงทุ น และจากทรั พ ย์สิ น ของ
มหาวิทยาลัย
(๖) รายได้ ห รื อผลประโยชน์ ที่ไ ด้ จ ากการใช้ ที่ร าชพัส ดุ หรื อ จั ด หาประโยชน์ ในที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
เงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไปตาม (๑) นั้น รัฐ บาลพึ งจัด สรรให้แ ก่ม หาวิท ยาลั ย โดยตรงเป็น จํา นวน
ที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ข องมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงิน ประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แ ก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่ว ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย
ในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ ใ ช้ เ พื่ อประโยชน์เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็น ข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัย
ในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
มาตรา ๗๔ ให้ผู้ดํา รงตํา แหน่ง อธิการบดี ตามพระราชบั ญ ญัติจุ ฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกําหนดเวลาสิบห้าวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนา
เปลี่ย นสถานภาพมาเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้น จากตําแหน่ง และให้นําความในวรรคสองของ
มาตรา ๗๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
จะพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและพนักงาน
ของจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย ตามพระราชบัญ ญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาเป็ น
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน
ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ผ่านมหาวิท ยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่การนํากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบีย บที่อ อกตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ
มาใช้บงั คับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ
ให้การดําเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือระเบียบดังกล่าวมาใช้ได้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่ว นราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตรา
ตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําอัต รา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่า
การโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๖ ให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นําพระราชกฤษฎีกา
กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิท ยาลัย ข้อบังคับ ระเบีย บ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญ ญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ความเห็น
ประเด็ น ที่ศาลรัฐธรรมนู ญ ต้องพิจารณาเบื้ องต้น มี ว่า ศาลรั ฐธรรมนูญ มี อํานาจรับคํ าร้องนี้
ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า คําร้องส่วนที่โต้แย้งว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคําวินิจฉัยที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔
ที่ ๒๖-๓๔/๒๕๔๕ และที่ ๒/๒๕๕๑ วินิจฉัยไว้แล้วว่า การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
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กฎหมายตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ นั้น
บัญ ญัติให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณีว่าบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็น
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก
ดังนั้น คําร้องในส่วนนี้จึงไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงไม่จําต้องวินิจฉัยในส่วนนี้
ส่วนคําร้องส่วนที่โต้แย้งว่าพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ ขัดหรือแย้ง
ต่อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๘
มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๘๗ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคําวินิจฉัย
ที่ ๔๐-๔๙/๒๕๔๔ และที่ ๒๔/๒๕๔๕ วินิจฉัยไว้แล้วว่า การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาล
จะใช้บัง คับ แก่ค ดีขั ด หรื อแย้ งต่ อรัฐ ธรรมนู ญ ตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๑ นั้ น จะต้อ งระบุว่ า
บทบัญญัติมาตราใดของกฎหมายที่โต้แย้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด ดังนั้น เมื่อคําร้องในส่วนนี้
เป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ระบุว่าบทบัญญัติมาตราใดของพระราชบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คําร้องในส่วนนี้จึงไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงไม่จําต้องวินิจฉัยในส่วนนี้เช่นกัน
เมื่อพิจารณาคําร้อง คําร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้ว คงมีประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รวม ๖ ประเด็น
ได้แก่
ประเด็นที่ ๑ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม่
ประเด็นที่ ๒ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๒) หรือไม่
ประเด็นที่ ๓ พระราชบัญญัตจิ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๘ (๑) หรือไม่
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ประเด็นที่ ๔ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่
ประเด็นที่ ๕ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗ วรรคสาม
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๑ หรือไม่ และ
ประเด็นที่ ๖ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ หรือไม่
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกโต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้
เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัย ต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคสอง หรือไม่
พิจ ารณาในประเด็น ที่ ๒ ประเด็น ที่ ๓ ประเด็น ที่ ๕ และประเด็น ที่ ๖ แล้ ว เห็น ว่ า
ในประเด็ น ที่ ๒ ที่โ ต้แ ย้ง ว่า พระราชบัญ ญั ติจุฬาลงกรณ์มหาวิ ท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๒) หรือไม่ นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๒) เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้น ฐานแห่งรัฐ ส่ว นที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่น ดิ น
บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่น ดิน โดยจัดระบบการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่ว นท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิด ชอบ
ที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒ นา
จังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้น ที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๒) จึงเป็นบทบัญ ญัติให้รัฐ
ต้องกําหนดขอบเขตและความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
และราชการส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนเหมาะสมเพื่อป้องกันความซ้ําซ้อนในการบริหารราชการแผ่น ดินและ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นของประชาชน ส่วนพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ เป็นบทบัญญัติกําหนดสถานภาพของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของ
รัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบีย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

รัฐวิ สาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณและกฎหมายอื่น พระราชบั ญ ญั ติจุฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ จึ ง มิ ไ ด้เ ป็ น บทบัญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํา หนดขอบเขตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
ในการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างใด
ในประเด็นที่ ๓ ที่โต้แย้งว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓
ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๘ (๑) หรือไม่ นั้น พิจารณาแล้ว เห็น ว่ า
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ เป็น บทบัญ ญัติในหมวด ๔ สิท ธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่ว นที่ ๘
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐจะต้องจัด ให้อย่างทั่ว ถึงและมีคุณ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๑)
เป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยบริหารราชการ
แผ่น ดิน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒ นาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวม
เป็นสําคัญ ส่วนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ ว่าด้วยบททั่วไป บัญญัติให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ โดยอํานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงตามที่บัญ ญัติไว้ใน (๑) ถึง (๘)
ซึ่ง กํ าหนดรายละเอี ย ดและกรอบเกี่ ย วกั บอํ า นาจและหน้า ที่ ที่มี ค วามสํา คั ญ ของมหาวิท ยาลั ย เช่ น
การบริหารจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิท ยาลัย การจัด ให้มีการพัฒนาทางวิชาการและ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย
และทุน อุ ด หนุน กิ จการอื่ น ตามวั ต ถุประสงค์ต ามมาตรา ๗ เป็น ต้ น ซึ่ง การกระทําการต่าง ๆ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๓ นั้น นอกจากจะต้องดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที่นั้น ๆ แล้ว การกระทําการดังกล่าวทุกประการยังต้องดําเนินการ
ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ ที่บัญญัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัยบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา
ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูง สร้างบัณฑิตวิจัย เป็นแหล่งรวมสติ ปัญญา
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และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมีคุณ ธรรมกํากับความรู้ เพีย บพร้อมด้วยสติปัญ ญาและจริย ธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้ว ย
วิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสํานึกรับผิด ชอบต่อส่ว นรวม นอกจากนั้น มาตรา ๘ ยังได้
บัญญัติหลักการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยให้มหาวิทยาลัย
ต้องดําเนินการโดยยึดหลักความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความเป็นเลิศ
ทางวิ ชาการและเสรี ภาพทางวิ ชาการ มาตรฐานและคุ ณ ภาพทางวิ ชาการอัน เป็น ที่ ย อมรับในระดั บ
นานาชาติ การนําความรู้สู่สังคมเพื่อเป็นการเตือนสติและแนวทางแก้ปัญหาสังคม ความรับผิดชอบต่อรัฐ
และสังคมทั้ งในระดั บชาติแ ละระดั บท้อ งถิ่ น ประสิท ธิภาพและประสิ ท ธิ ผลในการบริหารที่ โ ปร่ งใส
และตรวจสอบได้ และการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ จึง มิ ไ ด้ เ ป็ น บทบั ญ ญั ติ เ กี่ย วกั บ ความเสมอภาคในการได้ รับ การศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐานไม่น้อ ยกว่ าสิบสองปี ตั้ง แต่ ชั้น ประถมศึกษาจนถึ งชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือ เทีย บเท่ า
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๑) แล้ว
ในประเด็นที่ ๕ ที่โต้แย้งว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗
วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๑ หรือไม่ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๑ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๗ การตรา
พระราชบัญญัติ โดยเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของรัฐสภา ส่ว นพระราชบั ญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๗ วรรคสาม
เป็นบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติอุดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง อันเป็นไป
ตามหลักการทั่วไปของการตรากฎหมายที่จําเป็นต้องมีบทบัญญัติอันมีลักษณะเฉพาะกาลรองรับเพื่อให้มี
ความต่อเนื่องและไม่เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย และมิได้เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ
แต่อย่างใด
สําหรับในประเด็น ที่ ๖ ที่โต้แ ย้งว่าพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ หรือไม่ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๗ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่วนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖ เป็นบทเฉพาะกาลเช่นเดียวกัน โดยเป็นบทบัญญัติกําหนดระยะเวลาเร่งรัด
ให้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และอุด ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายในระยะเวลาระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบีย บ หรือ
ประกาศ อันเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการตรากฎหมายที่จําเป็นต้องมีบทบัญญัติอันมีลักษณะเฉพาะกาล
รองรับเพื่อให้มีความต่อเนื่อง และมิได้เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด
ดังนั้น คําโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีในประเด็นที่ ๒ ประเด็นที่ ๓ ประเด็นที่ ๕ และประเด็นที่ ๖
จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
คงมีป ระเด็ น ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ ต้ องพิจ ารณาวินิ จฉั ย ในประเด็ น ที่ ๑ และประเด็น ที่ ๔
รวม ๒ ประเด็นว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม่ และพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง ขั ด หรื อแย้งต่ อรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓
วรรคหนึ่ง หรือไม่
ประเด็นที่โต้แย้งว่าพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม่ นั้น
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยเป็น
บทบัญ ญัติที่รับรองและให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิท ธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคล บทบัญ ญัติดังกล่าวมิได้มีข้อความที่รับรองสิท ธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพที่เป็นเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยู่ในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญแล้ว จึงไม่อาจกล่าวอ้าง
หรือโต้แย้งได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ได้ ส่วนมาตรา ๓๐
เป็น บทบัญ ญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่ว นที่ ๒ ความเสมอภาค บัญญัติว่า
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทีย มกัน ชายและหญิงมีสิท ธิ
เท่าเทีย มกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
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เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ และมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สําหรับพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์
เพื่อปรับปรุงให้การบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ใน
กํากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมาตรา ๕ บัญญัติให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญ ญัตินี้ และเป็น นิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๗ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยมาตรา ๑๒ บัญญัติให้กิจการของมหาวิทยาลัย
ไม่ อยู่ ภายใต้ บัง คับ แห่ง กฎหมายว่ าด้ ว ยการคุ้ม ครองแรงงาน และกฎหมายว่า ด้ ว ยแรงงานสั มพั น ธ์
แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๓ บัญญัติให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อํานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) ถึง
(๘) ด้วย โดยมาตรา ๑๓ (๑) บัญญัติเกี่ยวกับการซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน
เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์
มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพ ย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ข องมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๖ (๒) ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
มาตรา ๑๓ (๒) บัญญัติเกี่ยวกับการรับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการ
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ในการให้บริการภายในอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การนั้น และมาตรา ๑๓ (๗) บัญญัติเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพ ย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ มาตรา ๑๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ
และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิท ยาลัย (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน หรือการร่ว ม
ลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิท ยาลัย (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือ
จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ (๗) รายได้หรือ
ผลประโยชน์ อื่ น วรรคสอง บั ญ ญั ติ ว่ า เงิ น อุด หนุ น ทั่ ว ไปตาม (๑) นั้ น รั ฐบาลพึ ง จั ด สรรให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิท ยาลัย และการพัฒ นามหาวิท ยาลัย เพื่อการจัด การและประกันคุณ ภาพการศึกษา วรรคสาม
บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แ ก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่ว ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย
ในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า รายได้ของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ และวรรคห้า บัญญัติว่า ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
หาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัย มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็น ข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัย
ในเรื่ องทรัพ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลัย มิได้ ส่ว นบทบัญ ญัติ มาตรา ๘๕ บัญ ญัติว่า ในกรณี ที่ตํา แหน่ ง
ข้าราชการและลูกจ้ างของส่ว นราชการในมหาวิท ยาลั ย ว่ างลงไม่ ว่า จะว่ างอยู่ก่ อนหรือภายหลัง วัน ที่
พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
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ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนเงิน งบประมาณดังกล่าวเป็น
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
พิจารณาแล้ว เห็นว่า บทบัญญัติแ ห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕
ดังกล่าวข้างต้น เป็น บทบัญญัติเกี่ย วกับการกําหนดสถานภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีฐานะ
เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ หลักประกันในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รายได้และการจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย
หลักประกันในทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีบทเฉพาะกาลรองรับ
การดําเนิน การกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิท ยาลัย ว่างลง อัน เป็น
การกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพย์สินและงบประมาณของจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานในกํ า กั บ ของรัฐ ให้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เป็ น ไปตามหลั ก การของ
พระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมุ่งปรับปรุงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย
พัฒ นาไปสู่การเป็นมหาวิท ยาลัย ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีค วามเชื่อมโยงกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยรัฐสามารถกํากับ ดูแล และตรวจสอบได้โดยกลไกของรัฐ และยังเป็นการสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการ
การศึกษาอบรมของชาติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด
ส่วนประเด็นที่โต้แย้งว่าพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ นั้น
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่ ว นที่ ๒ ความเสมอภาค บั ญ ญั ติว่ า บุ ค คลผู้ เ ป็ น ทหาร ตํ ารวจ ข้า ราชการ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
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เช่น เดีย วกับบุคคลทั่ว ไป เว้น แต่ที่จํากัด ไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะในส่ว นที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม และรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ว่าบุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ส่วนพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง เป็ น บทเฉพาะกาล บั ญ ญั ติว่ า
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และวรรคสอง บัญ ญัติว่า เมื่อครบกําหนดเวลา
สิบห้าวันตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้พ้นจากตําแหน่ง และให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ มาตรา ๗๘ วรรคสอง บัญ ญัติว่า การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็น ไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ บทบัญญัติมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
จึงเป็น บทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวันที่พ ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระ แต่มี
เงื่อนไขบังคับว่าหากผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย ต้องแสดงเจตนา
เปลี่ ย นสถานภาพมาเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วและไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากตําแหน่ง บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่มีสภาพบังคับ
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเป็นข้าราชการ ต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
จึงจะสามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระ ซึ่งเมื่อพิจารณาภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
อธิก ารบดีต ามที่บั ญ ญัติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญัติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗
ที่บัญญัติให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๓๒
ที่บัญญัติให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและมีอํานาจและหน้าที่ตามที่กําหนด
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ไว้ใน (๑) ถึ ง (๘) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาม (๑) บัญ ญัติ ให้มีอํ านาจและหน้าที่บ ริหารกิจการของ
มหาวิท ยาลัย ให้เป็น ไปตามวัต ถุประสงค์และนโยบายของมหาวิท ยาลัย รวมทั้งพิจารณาประกอบกับ
หลักการของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติขึ้นเพื่อปรับปรุงการบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ให้เป็น ไปตามแนวทางของการเป็น มหาวิทยาลัย ของรัฐที่ไม่เป็นส่ว นราชการ
แต่อยู่ในกํากับของรัฐ ที่มีการบริหารจัด การที่เป็น อิสระ มีความคล่องตัว และสามารถจัด การศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว
ย่อมเห็น ได้ว่า ตําแหน่งอธิการบดีเป็นตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาวิท ยาลัยและมีหน้าที่รับผิด ชอบ
การบริหารงานทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีจึงต้องมีแนวคิดและแนวทางการทํางาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถผลักดัน แนวนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารจัด การมหาวิทยาลัยให้สามารถ
บรรลุวัต ถุประสงค์และหลักการของมหาวิท ยาลัย ได้อย่างเป็น รูปธรรม ดังนั้น การบัญ ญัติให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีต้องแสดงเจตนาเปลี่ย นสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิท ยาลัย ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ย่อมเป็น ไปตามความจําเป็น เพื่อประโยชน์ข องมหาวิท ยาลัยในอัน ที่จะได้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีซึ่งมีค วามเชื่อมั่น ในหลักการของมหาวิท ยาลัย ในกํากับของรัฐและมีความสมัครใจ
ที่ประสงค์จะดํารงตําแหน่งอธิการบดีเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
หลักการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และหากบุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตําแหน่งอธิการบดีเพราะไม่แสดงเจตนา
เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ก็ เ ป็ น เพี ย งการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทางบริ ห ารเท่ า นั้ น
โดยบุค คลดั ง กล่ า วยั ง คงเป็ น ข้ า ราชการซึ่ งเป็ น บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย เช่ น เดิม พระราชบั ญ ญั ติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึงเป็นบทบัญ ญัติ
ที่เป็นไปตามหลักการทั่วไปของการตรากฎหมายที่จําเป็นต้องมีบทบัญญัติอันมีลักษณะเฉพาะกาลรองรับ
ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารสูงสุดเพื่อสามารถดําเนิน กิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีสถานภาพเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ
ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขในการดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปของอธิ ก ารบดี ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ
ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ต้อง
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มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย เป็น หน่ว ยงานในกํากับของรัฐ และมิได้ทําให้
ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑ และ
มิได้เป็นการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๗) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๕
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ และพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑
และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

