เรื่องเสร็จที่ ๗๓๖/๒๕๔๘
บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไมชอบดวยกฎหมาย
โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ ศธ
๐๒๐๙/๖๕๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการ
ออกคํ า สั่ ง ทางปกครองตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง สรุ ป ได ว า ก อ นที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีผลใชบังคับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีฐานะเปนกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน(ฐานะเทียบเทาอธิบดี)เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสังกัด ตอมาเมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป รั บ เปลี่ ย นโครงสร า งของส ว นราชการใหม ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใหโอนบรรดาอํานาจ
หนาที่ที่เกี่ยวกับราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ บรรดา
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดา
กิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
มาตรา ๕๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และข อ ๔ (๑๑)
กําหนดใหมีสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา
เอกชน
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ ยวกับสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการไดปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมมีดังตอไปนี้
๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหผูปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนปฏิบัติราชการ
แทนต อ มาปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ย กเลิ ก คํ า สั่ ง ดั ง กล า วโดยคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ๘๔๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน
๒. รั ฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีคํ าสั่งกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ สป ๘๑/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ มอบหมายใหนางพรนิภา ลิมปพยอม นักบริหาร ๑๐ ปฏิบัติหนาที่

๒
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน และเป น กรรมการและเลขานุ ก ารในคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดย
มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๒๔๑/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (นักบริหาร ๙ บส.) รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป ตอมาปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่ง
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๓๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ แตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทนดังกลาวเปนผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(นักบริหาร ๙ บส.)
๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ แตงตั้งนายอนุสรณ ไทยเดชา เปนผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (นักบริหาร ๙ บส.) จนถึงปจจุบัน
๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๙๐/
๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ เกี่ ย วกั บการบริ ห ารและจั ด การของโรงเรี ย นเอกชน โดย
กําหนดใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทําหนาที่เปนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๒๕ และให การดําเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการจัดการของโรงเรียนเอกชนที่ใชบังคับอยูกอนที่มีคําสั่งนี้ยังคงใชบังคับไดตอไป
โดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปน
ตนไป
นายประสงค มงคลศิริ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) โรงเรียนธนกิจพณิชยการ
(โรงเรียนธนกิจพณิชยการไดเลิกกิจการไปแลวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาเอกชนได ออกใหน ายนพดล พลเสน ซึ่ งป จจุ บัน เปน สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรจั งหวั ด
อุทัยธานี โดยอางวาไดมาโดยมิชอบ ซึ่งสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
พิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลตามที่มีการรองเรียนจริง จึงมีหนังสือ ลับ ที่ ศธ ๐๒๑๑.๑/๑๑๘๖ ลง
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ แจงใหนายนพดลฯ โตแยง นายนพดลฯ จึงไดมีหนังสือ ที่ ก.๗๖/
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โตแยงตอสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนว า ได เ ข า เรี ย นและสํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นธนกิ จ พณิ ช ยการโดยถู ก ต อ ง อย า งไรก็ ดี
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ลขาธิ ก าร

๓
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ ๓๓/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ที่ออกใหแกนายนพดลฯ
นายนพดลฯ จึงไดมีหนังสือ ที่ ก.๘๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ตอสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนไดพิจารณาอุทธรณของนายนพดลฯ แลว เห็นวา อุทธรณของนายนพดลฯ
ฟงไมขึ้นทุกประเด็น และสงเรื่องไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่ ตอมา
นายนพดลฯ ไดอุทธรณเพิ่มเติมตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นโตแยงเรื่องอํานาจของ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในการสั่ ง เพิ ก ถอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิค (ปวท.)
อนึ่ ง ในกรณีนี้ ศาลรั ฐธรรมนู ญไดมี หนั งสือ ที่ ศร ๐๐๐๕.๗/๗๐๗ ลงวัน ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สอบถามเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ในการสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ของนายนพดลฯ วาเปนของผูใด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตอไป
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอหารือ ดังนี้
๑. ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน มี อํ า นาจเพิ ก ถอนวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ของนายนพดล พลเสน หรือไม
๒. หากผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไมมี
อํานาจในการเพิกถอนวุฒิการศึกษาดังกลาว อํานาจในการเพิกถอนจะเปนของผูใด
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง) เปน
ผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา ประเด็นขอหารือนี้ ปรากฏวาประธานสภาผูแทนราษฎรไดสงคํารองตาม
มาตรา ๙๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายนพดลฯ สิ้นสุดลงหรือไม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับวุฒิ

๑

มาตรา ๙๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิก คนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ
(๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํา
รองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา
ที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง

๔
การศึกษาของนายนพดลฯ เชนเดียวกัน เมื่อขอหารือประเด็นนี้เปนเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนที่ยุติและมีผลผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรตาม
มาตรา ๒๖๘๒ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทยแล ว คณะกรรมการวิ ธี ปฏิ บัติ ราชการทาง
ปกครองจึงเห็นวาไมสมควรใหความเห็นในเรื่องนี้
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๒

มาตรา ๒๖๘ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ

