เรื่องเสร็จที่ ๔๔๖/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)*
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๐/๘๗๐ ลง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ตามที่มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได ข อหารื อ ป ญ หาข อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การได ม าซึ่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือ
ดั ง กล า วและให ค วามเห็ น ไว ใ นบั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง การได ม าซึ่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาม
เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๒๔๔/๒๕๔๙ ว า การที่ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามิไดมาจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่
สํา คัญของกระบวนการเลือกตั้ ง จึงเปน การดํ าเนิน การที่ยัง ไมค รบถ วนตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดไวเกี่ยวกับการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดพิจารณาความเห็น
ดังกลาวแลว มีความเห็นแยกเปนสองฝาย คือ ฝายแรกเห็นวา เมื่อการดําเนินการไมครบขั้นตอน
ก็ใหไปดําเนินการใหครบขั้นตอน คือ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยโดยไมตองเริ่มตนใหม การไดมาก็ถือวาสมบูรณ เพราะผานขั้นตอน
การดําเนินการขั้นตอนแรกมาแลวเพียงแตขาดขั้นตอนที่สองเทานั้น สวนฝายที่สองเห็นวา ควรจะ
ใหมีการดําเนินการใหมทั้งหมดทั้งสองขั้นตอน คือ ลงสมัครรับเลือกตั้งใหมและมีการลงคะแนน
เลือกตั้ง จึงจะถือวาครบขั้นตอน เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นแตกตางกัน
ดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงขอหารือปญหาขอกฎหมาย ดังนี้
๑. ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามิไดมาจากการลงคะแนนเลือกตั้ง
ซึ่งเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการเลือกตั้ง จึงเปนการดําเนินการที่ยังไมครบถวนตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดไวเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา นั้น หมายความวาอยางไร การดําเนินการจะให
ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามความเห็น
ของฝายแรกหรือฝายที่สอง

*

สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๐๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
๒. หากมี ความเห็ นตามความเห็ นของฝ ายแรก ในการลงคะแนนเลื อกตั้งจะให
คณาจารยประจําที่กําลังปฏิบัติหนาที่ ณ มหาวิทยาลัย ในวันลงคะแนนเลือกตั้งเปนคนลงคะแนน
เลือกตั้งหรือจะตองใหคณาจารยที่ผูสมัครไดรับการสมัครครั้งแรกเปนคนลงคะแนนเลือกตั้ง หากให
คณาจารยที่ผูลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกลงคะแนน คณาจารยที่ออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ราชการจะตองมาลงคะแนนเลือกตั้งดวยหรือไม อยางไร
๓. กรรมการทั้ ง สี่ ท า นที่ ไ ด รั บ เลื อ กเข า มาจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่อางวา การดําเนินการยังไมครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมาย
และขอบังคับของมหาวิทยาลัยนั้น หากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นดวยกับความเห็นของฝายแรกและ
ฝายที่สอง สภามหาวิทยาลัยอยากทราบวาการดําเนินการตางๆ และการลงมติในการประชุมของ
กรรมการทั้งสี่ทาน ที่ไดกระทําไปแลวชอบหรือไม จะมีผลบังคับใชไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาปญหาขอหารือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
(มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยาและสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา) แล ว มี
ความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวาการไดมาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเปนการดําเนินการที่ยังไมครบถวนตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น หมายความวาอยางไร และจะตอง
ดําเนินการเลือกตั้งใหครบขั้นตอนหรือจะตองดําเนินการใหมทั้งหมด เห็นวา เมื่อขอ ๕๑ แหง

๑

ขอ ๕ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหสภามหาวิทยาลัยแตง ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา” จํานวนสามคน เพื่อดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
(๒) ผูมีสิทธิรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําตองเปนผู
ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ และมาจากการสมัครเขารับการเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
(๓) ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา
(๔) ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามขอบังคับนี้ ไดแก คณาจารยประจํา ที่กําลังปฏิบัติหนาที่
ณ มหาวิทยาลัย กรณีคณาจารยประจําที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการใหคณะกรรมการเลือกตั้งดําเนินการใหใชสิทธิ์
เลือกตั้งกอน
(๕) ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง เลือกผูสมัครไดไมเกินสี่คนหรือตามจํานวนที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด แลวแตกรณี
(๖) การออกเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับ
(๗) การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนโดยใหนํา
คะแนนเลือกตั้งมารวมกันแลวจึงดําเนินการนับคะแนน

๓
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ ยวกั บการเลื อกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํ า ซึ่ งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จที่ ๒๔๔/๒๕๔๙๒ แลววา “...การสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า เป น เพี ย งขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการเลือกตั้งที่แยกตางหากจากขั้นตอนของการลงคะแนนเลือกตั้ง...” แตเนื่องจากการ
ลงคะแนนเลือกตั้งเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการเลือกตั้งที่ตองดําเนินการตอเนื่องกันโดย
ลําดับ เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งมิไดดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหครบถวนตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยยอมทําใหกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเสียไป จึงตองดําเนินการเริ่มตน
ใหมีกระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหมทั้งหมด
ประเด็ น ที่ ส อง กรณี ที่ มีค วามเห็ น วา ต อ งดํ า เนิน การเลื อ กตั้ ง ให ค รบขั้ น ตอน
เทานั้น จะใหคณาจารยประจําผูมีสิทธิเลือกตั้งในครั้งแรกหรือคณาจารยประจําที่กําลังปฏิบัติ
หนาที่อยูในปจจุบันเปนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และหากคณาจารยประจําผูนั้นเกษียณอายุราชการ
ไปแลวจะตองมาลงคะแนนเลือกตั้งดวยหรือไม อยางไร เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา
ตองดําเนินการเริ่มตนใหมีกระบวนการเลือกตั้งใหมทั้งหมด จึงไมตองวินิจฉัยในประเด็นที่สอง
ประเด็นที่สาม กรณีการดําเนินการและการลงมติในการประชุมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําที่ไดกระทําไปแลวชอบหรือไม และจะมีผลบังคับใชได
หรือไม เห็นวา โดยหลักกฎหมายปกครองแลวการดําเนินการทางปกครองที่กระทําโดยเจาหนาที่
หรือกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้น
ตองพน จากตํ า แหนงเพราะการแต งตั้ง ไมช อบดวยกฎหมาย การพน จากตํา แหนงเช น ว า นี้ ไ ม
กระทบกระเทื อนถึ งการใดที่ ผู นั้ นได ปฏิ บั ติ ไปตามอํ านาจหน าที่ ดั ง นั้ น การดํ าเนิ นการต างๆ

(๘) การนับคะแนนเสีย งถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเท ากันใหใ ชวิธีการจั บฉลาก
เฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน
(๙) ใหนําเสนอผลการเลือกตั้งตออธิการบดี
ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอ ๕ (๑) พนจากตําแหนงเมื่อนํารายชื่อผูไดรับการเลือกตั้ง
ตามจํานวนที่กําหนดเสนอตออธิการบดี
๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่
นร ๐๙๐๑/๐๔๔๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔
ตลอดจนการลงมติในการประชุมของกรรมการทั้งสี่คนที่ไดรับเลือกเขามาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ยอมไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา ๑๙๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๔๙

๓

มาตรา ๑๙ ถาปรากฏภายหลัง วาเจาหนาที่ห รือกรรมการในคณะกรรมการที่ มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุ
ใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจหนาที่

