เรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.จังหวัด
สํานักงาน ก.ค. ไดมีหนังสือที่ ศธ ๑๓๐๖/๐๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยสํานักงาน ก.ค. ไดรับหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ดวนที่สุด ปกปด ที่ ศธ ๑๑๘๑/๒๔๗๐ ลงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๔๔ ขอหารือคุณสมบัติผูไดรับเลือกตั้ง อ.ก.ค. จังหวัดมหาสารคาม รายนายไพฑูรย
อนุสัตย ซึ่ง ก.ค. พิจารณาแลวเห็นวา นายไพฑูรยฯ ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงกฎ ก.ค.
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) วาดวย คุณสมบัติ สัดสวน และวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูเขา
รวมเปนกรรมการใน ก.ค. และคุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูเขารวมเปน
อนุกรรมการใน อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค.จังหวัด และ อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนผูดํารง
ตําแหนง ซึ่งไดรับเงินเดือนต่ํากวา ระดับ ๗ และเคยดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูเสนอมาแลว
ไมครบสิบป ในกรณีดังกลาวนี้ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามตองดําเนินการ
เลือกตั้งใหม หรือจะถือวาผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ก.ค. โดย อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูพิจารณา
แลว มีความเห็นเปน ๒ ฝาย คือ
ฝายที่หนึ่ง เห็นวา ตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ไดกําหนดกรณีการ
เลือกตั้งใหมมีสองกรณี คือ เมื่อผูแทนขาราชการครูพนจากตําแหนงตามวาระ(ขอ ๑๘) หรือวาง
ลงกอนถึงคราวออกตามวาระ (ขอ ๒๙) ใหดําเนินการเลือกตั้งใหม
แตสําหรับกรณีตามที่ขอหารือผูไดรับเลือกตั้ง เปนผูขาดคุณสมบัติมาตั้งแตตน
อันเกิดจากความบกพรองในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ จึงไมใชกรณีที่จะตองเลือกตั้งใหม
ตามที่กฎ ก.ค. กําหนดไว เมื่อปรากฏวาผูไดรับเลือกตั้งเปนผูขาดคุณสมบัติก็ตองถือวาผูนั้นมิได
รับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้ง ฉะนั้น ผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปและไมขาดคุณสมบัติ จึง
เปนผูไดรับเลือกตั้ง เปนผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค. จังหวัด และถือวาเปนผูแทนขาราชการครู
มาตั้งแตตน ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงตามมติ อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ
ครู ซึ่งทําการแทน ก.ค.ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
ฝ า ยที่ ส อง เห็ น ว า หากเที ย บเคี ย งตามมติ ดั ง กล า วเป น การเลื อ กตั้ ง ผู แ ทน
ขาราชการครู ใน อ.ก.ค.กรม ซึ่งในการเลือกตั้ง อ.ก.ค.กรมจะมีการเลือกตั้งสองขั้นตอน ขั้นตอน
แรกเปนการเลือกตัวแทนของแตละจังหวัด ขั้นตอนที่สอง ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนตัวแทนของแต
ละจังหวัดนั้น มาเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหไดผูแทนขาราชการครู ๓ คนเปนผูแทนขาราชการครูใน
สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร ๐๖๐๑/๐๘๘๐ลงวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
อ.ก.ค.กรม ซึ่งตางจากการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค. จังหวัด เพราะการเลือกตั้ง
ผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค. จังหวัด เปนการเลือกตั้งขั้นตอนเดียวที่มีผลใหผูไดรับเลือกตั้งได
เปนผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.จังหวัดทันที ดังนั้น หากใชการเลื่อนผูที่ไดคะแนนในลําดับ
ถัดไปขึ้นมาแทน อาจเกิดขอโตแยงไดวาถาคนที่ไดรับเลือกลําดับที่ ๑ ไมไดสมัครรับเลือกตั้ง คน
ที่ไดลําดับที่ ๒ ก็ไมแนวาจะเปนผูไดรับเลือกตั้ง อีกทั้งการที่จะเลื่อนผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไป
ขึ้นมาแทนก็ไมมีกฎหมายรองรับและในแงของความเปนธรรม จึงควรใหดําเนินการเลือกตั้งใหม
จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อวินิจฉัยปญหาดังกลาว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว ประกอบกับ
ไดรับฟงคําชี้แจงของผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงาน ก.ค.)
แลว เห็นวา ตามมาตรา ๑๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดวา
คุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค. และโดยที่ขอ
๖๒ แหงกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๕(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓วาดวยคุณสมบัติ สัดสวน และวิธีการเลือกตั้ง ผูแทนขาราชการครูเขารวมเปน
กรรมการใน ก.ค. และคุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูเขารวมเปนอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดคุณสมบัติของขาราชการ
ครูผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.จังหวัดวาตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงซึ่ง
ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา ระดับ ๗ หรือเปนขาราชการครูซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง และเปน
ขาราชการครูซึ่งสังกัดและปฏิบัติราชการอยูในหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งในเขตเลือกตั้งนั้น เปนระยะเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง แตกรณีตามปญหาปรากฏวานายไพฑูรย อนุสัตย ผู
ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครู ใน อ.ก.ค.จังหวัดมหาสารคามเปน ผูขาดคุณสมบัติที่จะ
เปนผูมีสิทธิเขา รับ เลื อกตั้ งเป น ผูแทนขาราชการครู ใน อ.ก.ค. จังหวัด เนื่ องจากเปน ผู ดํารง
ตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ๗ และเคยดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนมาแลวไม
ครบสิบป
เมื่อพิจารณา กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ฯ ไดกําหนดกรณีการเลือกตั้ง

๑

มาตรา ๑๙ คุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.
๒
ขอ ๖ ขาราชการครูผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.จังหวัด หรือ
อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร ในเขตเลือกตั้งใด ตองดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ ๗ หรือเปน
ขาราชการครูซึ่งดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา มาแลวไม
นอยกวาสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง และเปนขาราชการครูซึ่งสังกัด และปฏิบัติราชการอยูในหนวยงานทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในหนวยเลือกตั้ง
ใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งในเขตเลือกตั้งนั้น เปนระยะเวลาติดตอกัน ไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง

๓
ใหม ไ ว ส องกรณี คื อ กรณี แ รกตามข อ ๒๘ ๓ แห ง กฎ ก.ค. ดั ง กล า วที่ กํ า หนดว า เมื่ อ ผู แ ทน
ขาราชการครู ใน อ.ก.ค.จังหวัด พนจากตําแหนงตามวาระและกรณีที่สองตามขอ ๒๙๔ แหงกฎ
ก.ค.ดังกลาวที่กําหนดวา เมื่อผูแทนขาราชกรครูใน อ.ก.ค.จังหวัด วางลงกอนถึงคราวออกตาม
วาระใหดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหมอยางไรก็ตาม กรณีตามปญหา แมวา นายไพฑูรย อนุสัตย
ผูซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครู ใน อ.ก.ค.จังหวัด เปนผูขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูมีสิทธิ
เข า รั บ เลื อ กตั้ ง เป น ผู แ ทนข า ราชการครู ใ น อ.ก.ค.จั ง หวั ด มาตั้ ง แต ต น แต เ นื่ อ งจากมี ค วาม
บกพรองในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ อันเปนเหตุใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคามไดมีประกาศสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
ผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ใหนายไพฑูรย
อนุสัตย ผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.จังหวัดมหาสารคาม มีกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหนง ๔ ป ตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เปนตนไป และการขาดคุณสมบัติดังกลาว
ขางตน ไมใชเหตุใหนายไพฑูรย อนุสัตย พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๐แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทั้งยังไมมีคําสั่งใหนายไพฑูรยอนุสัตย พนจากตําแหนงผูแทน
ขาราชการครู ใน อ.ก.ค.จังหวัดมหาสารคาม เพราะเหตุขาดคุณสมบัติแตอยางใด จึงมีผลใหนาย
ไพฑู ร ย อนุ สั ต ย เป น ผู แ ทนข า ราชการครู ในอ.ก.ค.จั ง หวั ด มหาสารคาม ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เปนตนมา
อยางไรก็ดีปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา นายไพฑูรย อนุสัตย ไดลาออกจากการ
เปนผูแทนขาราชการครู ใน อ.ก.ค.จังหวัดมหาสารคามแลว ตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม๒๕๔๔ และ
การลาออกมีผลใหนายไพฑูรย อนุสัตย พนจากตําแหนงผูแทนขาราชการครู ใน อ.ก.ค. จังหวัด
มหาสารคามทัน ที ดังนั้ น เมื่ อนายไพฑู รย อนุสัต ย พนจากตําแหนง เนื่องจากไดลาออกจาก
ตําแหนงจึงเปนเหตุใหตําแหนงผูแทนขาราชการครู ใน อ.ก.ค.จังหวัดมหาสารคามวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ อันมีผลใหตองดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหไดผูแทนขาราชการครู
แทนตําแหนงที่วางลงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง ตามขอ ๒๙แหงกฎ ก.ค. ดังกลาว
และในกรณีดังกลาวนี้ไมอาจใชวิธีการเลื่อนผูที่ไดคะแนนลําดับที่สองขึ้นมาดํารงตําแหนงแทนได
เนื่องจากไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวแตอยางใด

๓

ข อ ๒๘ เมื่ อ ผู แ ทนข า ราชการครู ใ น ก.ค. อ.ก.ค.กรม อ.ก.ค.จั ง หวั ด หรื อ อ.ก.ค.
กรุงเทพมหานคร จะถึงกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระ ใหสํานักงาน ก.ค. แจงใหสวนราชการตามที่ระบุไวใน
ขอ ๘ ทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน เพื่อใหดําเนินการเลือกตั้งขาราชการครูในสังกัดเปนผูแทนขาราชการ
ครูใน ก.ค. อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค. จังหวัดหรือ อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ผูแทนขาราชการครูคนกอนพนจากตําแหนง
๔
ขอ ๒๙ ในกรณีที่ตําแหนงผูแทนขาราชการครูใน ก.ค. อ.ก.ค.กรมอ.ก.ค.จังหวัด หรือ อ.
ก.ค.กรุงเทพมหานคร วางลงกอนหรือคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหไดผูแทน
ขาราชการครูแทนตําแหนงที่วางลงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง ทั้งนี้เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ของผูแทนขาราชการครูที่วางลงเหลือไมถึงเกาสิบวัน

๔
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวฒ
ั นศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยาย ๒๕๔๔

