เรื่องเสร็จที่ ๗๑๔/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง สถานภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไดมีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๖ ลง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดยืนยันกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ จํานวน ๒๔๐ อัตรา ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดอนุมัติสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ และจะดําเนินการจางพนักงานราชการตามกรอบตอไป
เนื่องจากเห็นวา มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดวา
เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการและลู ก จ า งของส ว นราชการ ให ถื อ ว า
มหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดพิจารณา
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว เห็นวา มีประเด็นที่ไมสอดคลองกัน ดังนี้
๑. มาตรา ๕ กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานใน
กํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาว
ได ร ะบุ เ หตุ ผ ลในการประกาศใช เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ พั ฒ นาไปสู ก ารเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ แตมาตรา ๗๗ วรรคสอง กําหนดวา
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลเฉพาะของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาม วรรค
หนึ่งใหถือวา มหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ
๒. มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ ง กํา หนดใหโ อนบรรดาขา ราชการ ลูกจางของสวน
ราชการ พนั ก งานราชการ และพนั ก งานของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาเปนขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมิไดระบุวาจะโอน
พนักงานราชการมาในสถานภาพใด
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงหารือวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะถือ
เปน สวนราชการตามข อ ๓ แห งระเบีย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี วา ดว ยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ หรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทน
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.) และผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว
สง พร อ มหนัง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๐๘๒ ลงวัน ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๑ ซึ่ง สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เห็นวา ขอ ๓๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติ
นิยามคําวา “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวนแต
ราชการสวนทองถิ่น และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ดังนั้น หากพิจารณาตามบท
นิยามในขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว อาจ
ทําใหเขาใจวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม
เปนสวนราชการตามระเบียบดังกลาว แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรา ๗๗๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนบทเฉพาะกาล บัญญัติใหโอนบรรดา
ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑

ขอ ๓ ในระเบียบนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“สวนราชการ ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๕ ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๒๒ เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายวาดวยการปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน รัฐวิส าหกิจตามกฎหมายวาด ว ยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
๓
มาตรา ๗๗ ให โ อนบรรดาข า ราชการ ลู ก จ า งของส ว นราชการ พนั ก งานราชการและ
พนักงานของจุฬ าลงกรณมหาวิทยาลั ยตามพระราชบัญญัติจุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาเปน
ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาวรับเงินเดือน
คาจาง และเงินอื่นๆ ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงิ น เดื อ น ค า จ า งประจํ า และเงิ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และให นํ า กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ แลวแตกรณี
ในกรณีที่การนํากฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใช
(มีตอหนาถัดไป)

๓
ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาเปนขาราชการ ลูกจางของสวน
ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และโดยผลของบทบัญญัติดังกลาว ทํา
ใหขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใน
วันที่พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ โอนมาเปนขาราชการ
ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะ “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ตาม
บทนิยามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ และเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและ
ลูกจางของสวนราชการ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติใหถือวา มหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ
และให ข า ราชการและลู ก จ า งของส ว นราชการดั ง กล า วรั บ เงิ น เดื อ น ค า จ า ง และเงิ น อื่ น ผ า น
มหาวิ ท ยาลั ยโดยเบิ กจ ายจากเงิน งบประมาณแผ น ดิน งบบุค ลากรที่จา ยในลักษณะเงิน เดือน
คาจางประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
มาใชบังคับ ดังนั้น จึงถือไดวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการอยูตอไปโดยผลของบท
เฉพาะกาลมาตรา ๗๗ เฉพาะเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของ
สวนราชการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ
นอกจากนี้ กรณียังปรากฏตามขอหารือและคําชี้แจงของผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงาน ก.พ.) ดวยวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการสําหรับปงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน
๒๔๐ อัตรา ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ การดําเนินการจาง
พนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังดังกลาวนั้น ยอมระงับไปเพราะรอบระยะเวลาสําหรับกรอบ
อัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติไวไดสิ้นสุดลงแลว
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๑
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๓)
บังคับตามวรรคสองไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุใดๆ ใหการ
ดําเนินการในส วนที่ไม ส อดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือในสวนที่ ไม อาจนํากฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือ
ระเบียบดังกลาวมาใชได เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ และลูกจาง
ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ

