
เร่ืองเสร็จที่ ๘๖๙/๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  คุณสมบัติของผูมีสทิธิสมคัรและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย 

และขาราชการ  
   

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๖๙.๐๑/๘๙๘ ลง

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิไดดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเมื่อวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ ผลปรากฏวา นายนิตย คําธนนันทิกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ และพวกไดรับเลือกเปนประธานและกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ตอมา นายสมภาร ศิโล กับพวก ไดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ขอใหประกาศเพิ่มรายชื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการสมัครและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ โดยอางวา
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดังกลาวขัดกับมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และมีประเด็นเกี่ยวกับความหมายของคําวา “คณาจารยประจํา” ตามมาตรา 
๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ไดเคยหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดตอบขอหารือตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖
(๑.๘)/๖๙๘๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อยางไรก็ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเห็นวา 
เพ่ือใหเปนบรรทัดฐานในการถือปฏิบัติตอไป รวมทั้งมีประเด็นขอหารือเพ่ิมเติมที่เก่ียวเนื่องกับ
ประเด็นดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงขอหารือในประเด็น ดังตอไปนี้ 

๑. การที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการ โดยดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยสภาคณาจารยและ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม อยางไร 

๒. คําวา “คณาจารยประจํา” ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยสภาคณาจารยและ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จะหมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๔ มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/ ๑๔๒๔  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 ๒

๒๕๕๑ และตามหนังสือตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม อยางไร 
และจะมีสิทธิสมัครและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการหรือไม อยางไร 

๓. ถามหาวิทยาลัยดําเนินการไมชอบตามขอ ๑ และพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ
สมัครและเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการตามขอ ๒ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตอไป
อยางไร และการดําเนินการของสภาคณาจารยและขาราชการที่ไดดําเนินการไปแลว จะมีผล
อยางไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 
เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา  ปญหาตามขอหารือนี้ มีประเด็นพิจารณาสรุปไดสองประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง  คําวา “คณาจารยประจํา” ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยสภา
คณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จะหมายรวมถึงพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะมีสิทธิสมัครและเลือก
ประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการหรือไม อยางไร และการที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิดังกลาว เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา มาตรา ๕๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดบัญญัติตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําใน
มหาวิทยาลัยไว  รวมทั้งบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอน
คณาจารยประจําใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และโดยที่มาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

                                                 
๑มาตรา ๕๑  คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๒มาตรา ๖๕/๒  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหนงอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 
๖๕/๑ ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 
๑๘๓ หรือตําแหนงอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 
๖๕/๑๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได เมื่อเปนเชนนี้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงอาจไดรับ

                                                 
๓มาตรา ๑๘  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี ้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีสอนและวิจัย ไดแก 

(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
(๕) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบด ี

(๓) คณบด ี

(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๕) ผูชวยอธิการบด ี

(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ
กองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(๘) ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก 
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) ระดับเชี่ยวชาญ 

(๓) ระดับชํานาญการ 

(๔) ระดับปฏิบัติการ 

(๕) ระดับอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ 
(๖) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมีรอง
อธิการบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 

ใหผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป 

๔มาตรา ๖๕/๑  การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจาง
และคาตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปล่ียนและการโอนยายตําแหนง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกข และ



 ๔

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ ได และเมื่อพิจารณามาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ที่กําหนดตําแหนงวิชาการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารยประจําตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวยเหตุนี้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนและ
ทํางานประจําอยูในมหาวิทยาลัย จึงสามารถดํารงตําแหนงทางวิชาการตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และถือเปน “คณาจารยประจํา” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดวย  ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เปนคณาจารยประจํา 
จึงมีสิทธิสมัครและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไดเชนเดียวกับ
ขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เปนคณาจารยประจํา 

นอกจากนี้ มีประเด็นที่จะตองพิจารณาอีกวา การที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือก
ประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วา
ดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม  เห็นวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๘ (๒)๕ และมาตรา ๒๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มาตรา ๒๓ บัญญัติใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานและกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น 
องคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการจึงประกอบดวยบุคคลสองกลุม ไดแก กลุม
คณาจารยประจําและกลุมขาราชการของมหาวิทยาลัยที่มิไดเปนคณาจารยประจํา และโดยที่ ขอ 
๕๗ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 

                                                                                                                                            
การอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

๕มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

 (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
เปนเรื่องๆ ก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖มาตรา ๒๓  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย

ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย
และขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๗ขอ ๕  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มีจํานวน ๙ คน ประกอบดวย 



 ๕

๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดใหเลือกกรรมการ
จํานวน ๘ คน จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๔๗  ซึ่ งแกไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗ (๑)๙ แหงขอบังคับดังกลาว ไดกําหนด
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานและกรรมการไวเฉพาะวา  ตองเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาฯ เมื่อไดพิจารณาแลววา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ทําหนาที่เปน
อาจารยผูสอนและทํางานประจําอยูในมหาวิทยาลัยสามารถดํารงตําแหนงทางวิชาการตามมาตรา 
๕๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และถือเปน “คณาจารยประจํา” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดวย การที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดังกลาวกําหนด
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเฉพาะบุคคลที่
ตองเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาเทานั้น จึงไมสอดคลองกับมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และการดําเนินการในการเลือกประธานและ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามขอบังคับดังกลาว จึงเปนการไมชอบ 

ประเด็นที่สอง ถามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสมัครและ
เลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตอไปอยางไร 
และการดําเนินการของสภาคณาจารยและขาราชการที่ไดดําเนินการไปแลว จะมีผลอยางไร เห็นวา 
เมื่อไดพิจารณาแลวในประเด็นที่หนึ่งวา  การดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการ
เลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนไปโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงตองแกไขขอบังคับ วาดวยสภาคณาจารยและ
ขาราชการฯ ใหม เพ่ือใหมีเนื้อหาสอดคลองกับมาตรา ๒๓๑๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการใหม 
สําหรับการดําเนินการของสภาคณาจารยและขาราชการที่ไดกระทําไปแลวนั้น แมปรากฏภายหลัง
วา  การดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปโดยไมชอบดวย
                                                                                                                                            

(๑) ประธานซึ่ งมาจากการเลือกตั้ ง โดยขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๑๘  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

(๒) กรรมการ จํานวน ๘ คน ใหเลือกจากขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

๘โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๙ขอ ๗  ผูดํารงตําแหนงประธานและกรรมการ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(๑) เปนขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 

ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๑๑โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 



 ๖

กฎหมาย อันเปนเหตุใหประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการนั้นตองพน
จากตําแหนงก็ตาม แตการพนจากตําแหนงเชนวานี้ยอมไมกระทบกระเทือนถึงการดําเนินการใดที่
ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙๑๒ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ธันวาคม ๒๕๕๒ 

                                                 
๑๒มาตรา ๑๙  ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ

พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุ
ใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจหนาท่ี 


