
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “บริการสาธารณะ ประเภทของกฎหมาย อ านาจ                  

และความรับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย”

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕ (Online & Onside)
ณ ห้องประชุมพระบรมไตรโลกนาถ (เธียเตอร)์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โดย.......นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการกฎหมาย กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

และกรรมการบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

โครงการอบรมด้านกฎหมาย
ส าหรับผู้บริหารหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



หัวข้อการบรรยาย

๑. สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด
๒. บริการสาธารณะ
๓. กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. ประเภทของกฎหมาย อ านาจ ประเภท

ของอ านาจ การใช้อ านาจ และการมอบอ านาจ
หรือมอบหมาย

๕. เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง 
๖. ข้อควรระมัดระวัง



พระบรมราโชวาท ร.๙

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการ        
จึงต้องส าเหนียกตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่
ข อ ง ต น แ ล้ ว ตั้ ง ใ จ ป ฏิ บั ติ ง า น ทุ ก อ ย่ า ง โ ด ย เ ต็ ม
ก าลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง 
และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควร
กระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ท าปราศจากโทษ
เสียหาย และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญ
มั่นคงของประเทศชาตแิละประชาชน...” (๓๑ มี.ค. ๒๕๕๑)

(เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑)



๑.สนองงานรัฐ ๒.เคร่งครัดหน้าที่

๓.ส านึกดีต่อประชาฯ ๔.รักษาเกียรติประวัติ

๕.ปฏิบัติอย่างซื่อตรง ๖.ไม่หลงในอบาย

๗.ละอายความฉ้อฉล ๘.อดทนต่ออุปสรรค

๙.มีความรักในอาชีพ

ที่มา : วัดกู่ค าพระ จ.ร้อยเอ็ด

ข้าราชการและพนักงานที่ดี



๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส ๒. เต็มใจช่วยเหลือ

๓. ไม่เบื่อค าถาม ๔. ฟังความครบถ้วน

๕  รีบด่วนบริการ ๖. อ่อนหวานน่ารัก

๗. ไม่สักแต่ท า ๘. น้ าค าไพเราะ

๙. เหมาะสมสถานที่ ๑๐. ไม่มีนอกใน

บริการประทับใจ



คุณสมบัติของผู้น าและผู้บริหาร (ต่อ)

๑. ต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ และต้องอยู่คนละฝ่าย
กับความไม่ถูกต้อง

๒. ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง
ใช้นโยบาย “สร้างสรรค์ จรรโลง”

๓ .  ต้ อ ง มี ส า นึ ก ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด รั บ ช อ บ
(accountability)

๔. ต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้สนับสนุน และ
ผู้ประสานงาน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี



๕. ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด

๖.ต้องมีสติปัญญา สามารถพิจารณาปัญหาต่าง ๆ
ได้กว้างไกล รอบคอบ

๗.ต้องมีความมุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะแก้ไขในสิ่งผิด
๘.ต้องแสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีและห่วงอาทรต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา “งานได้ผล คนสุขใจ”

คุณสมบัติของผู้น าและผู้บริหาร (ต่อ)



สิ่งที่ขงจื้อปรารถนาให้หมดไปจากผู้น า

◆ ใจล าเอียง

◆ ความดื้อดึง

◆ การตัดสินใจผิดพลาด

◆ การเอาใจตนเองเป็นศูนย์กลาง



ต้องรอบรู้ ปัญหา สารพัด

ต้องรวดเร็ว เร่งรัด งานทั้งหลาย

ต้องริเริ่ม     หลายแบบ ให้แยบคาย

ทุ่มใจกาย สุดชีวิต พิชิตงาน

คนเก่ง...ต้อง



ภาษิตกฎหมาย
~ วิลเลียม เอวาร์ต แกล็ดสโตน ~

(รัฐบุรุษอังกฤษ) กล่าวไว้ว่า
“Justice delayed is justice denied.

ความยุติธรรมทีล่่าช้า..กคื็อความอยุติธรรม..”
หากกฎหมายที่ใช้เยียวยาแก่ผู้ที่ต้องทนทุกข์กับ

ความเสียหายนั้น เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันกาลหรือ
ล้าสมัย ก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้เยียวยานั่นเอง..



ความยุตธิรรม

เบนจามิน แฟรงคลิน
“ความยุติธรรม จะไม่ถูกน ามาใช้

จนกว่าผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนเหล่านั้น
จะได้รับการถูกกระท าอย่างเช่นผู้ถูกกระท าคนอื่นๆ”



ควร พึง ย่อม ต้อง ให้
ควร เป็นค าแนะน า มีผลบังคับทางจิตใจ

พึง เป็นการวางปทัสถาน มีผลบังคับทางสังคม

ย่อม เป็นค า เตือน มีผลบังคับเป็นทางการ       
แต่ไม่เด็ดขาดให้ใช้ดุลพินิจได้

ต้อง เป็ นค าสั่ ง  ซึ่ ง จะมี มาตรการลง โทษ            
ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

ให้ เป็นค าบังคับ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมาตรการ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วย



LOGO

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด
ตามหนังสือ ก.การคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๖๖ 

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
โดย.... นายราชัย  อัศเวศน์



๑.๑ กรณีการจัดจ้าง/จัดซื้อ ราคาแพง
๑.๑.๑ วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้อง

- กรณีผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ  แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ร้อยละ ๖๐ ฝ่ายพัสดุ (ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) 
ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๐ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๑๐

- กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ร้อยละ ๖๐ ผู้บั งคับบัญชาชั้นต้น -กลาง             
(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๒๐

- กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ /ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง
แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้  คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ร้อยละ ๖๐ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๔๐

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ



๑.๑.๒ ก าหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

ก.  ใช้ค่า Factor F/ราคาวัสดุไม่ถูกต้อง

-กรณีผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายพัสดุ (ตรวจสอบ/เสนอ
ความเห็น) ร้อยละ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๐ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๕

-กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ร้อยละ ๗๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง        
(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๑๐

ข.  ค านวณปริมาณงานผดิพลาด คณะกรรมการก าหนดราคากลางร้อย
ละ ๑๐๐

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ต่อ)



๑.๑.๓ ไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่
ก าหนด

-วิธีสอบราคา แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ คณะกรรมการเปิดซอง
ร้อยละ ๖๐ ฝ่ายพัสดุ (ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ร้อยละ ๑๕ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๑๐ 

-วิธีประกวดราคา แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ร้อยละ ๖๐ ฝ่ายพัสดุ (ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ร้อยละ ๑๕ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) 
ร้อยละ ๑๐ 

ทั้ ง นี้  ห าก เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยพั ส ดุ / ผู้ ผ่ า น ง าน  ทั กท้ ว ง แล้ ว
แต่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจสั่งอนุมัติ   ให้ผู้อนุมัติรับผิดร้อยละ ๔๐ (เจ้าหน้าที่พัสดุ/
ผู้ผ่านงาน ไม่ต้องรับผิด)

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ต่อ)



๑.๒ กรณีการตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม่ถูกต้อง
๑.๒.๑ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ 

-กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าผู้บังคับบัญชา
มีเหตุน่าเชื่อว่าควรจะได้รู้ถึงการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร้อยละ ๓๐           
ผู้ควบคุมงาน (ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ร้อยละ ๕๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-
กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๑๐ 

-กรณีผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่าการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิด แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร้อยละ ๔๐ ผู้ควบคุมงาน (ตรวจสอบ/เสนอ
ความเห็น) ร้อยละ ๖๐

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ต่อ)



๑.๒.๒ ส่งของไม่ตรงตามสัญญา 

-กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา    มีเหตุน่าเชื่อว่าควรได้รู้ถึงการส่ง
ของไม่ตรงตามสัญญา แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจรับ ร้อยละ ๖๐ ฝ่ายพัสดุ(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ร้อยละ 
๒๐  ผู้ บั ง คั บบัญชาชั้ น ต้ น - กล า ง (ผู้ ผ่ า น ง าน )  ร้ อ ยละ  ๑๐ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๑๐ 

-กรณี เจ้าหน้าที่พัสดุ /ผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่ า        
การส่งของไม่ตรงตามสัญญา จึงไม่ต้องรับผิด โดยให้คณะกรรมการ
ตรวจรับ รับผิดร้อยละ ๑๐๐

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ต่อ)



๑.๓ กรณีไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของล่าช้า
- กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า เจ้าหน้าที่

พัสดุ/ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเชื่อว่า ควรจะได้รู้ถึงการส่งมอบงาน/ของล่าช้า 
แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง/รับ ร้อยละ ๗๐   
ฝ่ายพัสดุ (ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ร้อยละ ๑๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง 
(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๑๐

- กรณีเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้บังคับบัญชาไม่อาจทราบข้อเท็จจริง
ได้ว่ามีการส่งมอบงาน/ของล่าช้า จึงไม่ต้องรับผิด เช่น คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง/รับ ปกปิดไม่แจ้งให้ทราบ ลงนามตรวจรับ-ย้อนหลัง เป็นต้น โดยให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/รับ รับผิด ร้อยละ ๑๐๐

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ต่อ)



๑.๔ กรณีการใช้เงินผิดระเบียบ 

๑.๔.๑ ไม่น าเงินรายได้เข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่น าไปใช้โดยผิดระเบียบ

-กรณีเป็นเรื่องที่ผู้ เสนอและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติผิดหลักการเงิน       
การคลัง แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-
กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๓๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๕๐

-กรณีผู้อนุมัติใช้อ านาจสั่งการและเป็นผู้อนุมัติ ให้รับผิดเต็มจ านวน 
ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้ผ่านงาน ไม่ต้องรับผิด

๑.๔.๒ จ่ายเงินเกินสิทธ/ิไม่มีสิทธ/ิผิดระเบียบ  

-กรณีมีเงินงบประมาณ/เงินราชการส าหรับใช้จ่ายแล้ว แต่จ่ายผิด
ระเบียบหรือจ่ายเกินกว่าสิทธิที่ควรได้รับ แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ ฝ่ายการเงิน  
ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 
(ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๒๐

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ต่อ)



๒.๑ กรณีรับเงินแล้วน าไปใช้ส่วนตัว 

๒.๑.๑ รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน/แก้ไขหรือ
ปลอมใบเสร็จรับเงิน แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ 

ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 

ข. ผู้เกี่ยวข้อง แบ่งสัดส่วนความรับผิดดังนี้ 
ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง      
(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) 
ร้อยละ ๒๐

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน



๒.๑.๒ ออกใบเสร็จรับเงินแล้วไม่น าเงินส่ง แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ 

ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 

ข. ผู้เกี่ยวข้อง  

-กรณีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ       
แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ร้อยละ ๖๐          
ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๑๐ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๑๐

-กรณีคณะกรรมการเก็บเงินปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนถูกต้องตาม
ระเบียบแล้วจึงไม่ต้องรับผิด โดยแบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ ฝ่ายการเงิน 
ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูง (ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๒๐

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)



๒ .๑ .๓  ไม่ น า เ งิ นฝากคลั งหรื อ ธนาคาร           
ให้ครบจ านวนตามระเบียบกลับน าไปใช้ส่วนตัว       
แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ 

ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 
ข. ผู้เกี่ยวข้อง แบ่งสัดส่วนความรับผิด

ดังนี้ ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-
กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 
(ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๒๐

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)



๒.๒ กรณีเบิกจ่ายเงินโดยทุจริต 
๒.๒.๑ ไม่มีหลักฐานการจ่าย แบ่งสัดส่วนความ

รับผิด ดังนี้ 
ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 
ข. ผู้เกี่ยวข้อง แบ่งสัดส่วนความรับผิด

ดังนี้ ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-
กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 
(ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๒๐

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)



๒.๒.๒ ท าหลักฐานการจ่ายเท็จ แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ 

ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 

ข .  ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง  แบ่ งสั ดส่ วนความรั บผิ ดดั งนี้        
ฝ่ ายการ เงิน  ร้ อยละ ๖๐ ผู้ บั งคับบัญชาชั้ นต้น -กลาง           
(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๔๐ (หากผู้อนุมัติปล่อยปละละเลย         
ไม่ควบคุมดูแลปล่อยให้มีการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้อนุมัติ   
รับผิดด้วย โดยแบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ ฝ่ายการเงิน     
ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง-กลาง (ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ 
๒๐ ผู้บังคับบัญชาช้ันสูง (ผู้อนุมัต)ิ ร้อยละ ๒๐)

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)



๒.๒.๓ แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังนี้ 

ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 

ข . ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง  แบ่ ง สั ด ส่ ว นความรั บผิ ด ดั ง นี้          
ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง (ผู้ผ่านงาน) 
ร้อยละ ๔๐ (หากผู้อนุมัติปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล     
ปล่อยให้มีการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้อนุมัติรับผิดด้วย โดยแบ่ง
สัดส่วนความรับผิด ดังนี้ ฝ่ายการเงิน ร้อยละ ๖๐ ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น-กลาง(ผู้ผ่านงาน) ร้อยละ ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 
(ผู้อนุมัติ) ร้อยละ ๒๐)

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)



๒.๒.๔ แก้ไขหรือเติมจ านวนเงินในเช็ค/ใบถอนเงินให้สูงขึ้น แบ่งสัดส่วน       
ความรับผิด ดังนี้ 

ก. ผู้ทุจริต รับผิดร้อยละ ๑๐๐ 
ข. ผู้เกี่ยวข้อง กรณีผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอนเงิน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น 

ลงนามไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่ได้กรอกจ านวนเงิน, เขียนจ านวนเงินโดยเว้นช่องว่าง
ข้างหน้าไว้ให้เติมได,้ ไม่ขีดคร่อมเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้โดยตรง เป็นต้น ให้ผู้ลงนามใน
เช็ค/ใบถอนเงิน รับผิดร้อยละ ๑๐๐ โดยให้รับผิดคนละส่วนเท่า ๆ กัน

อย่างไรก็ตาม ในกรณี ๒.๑ และ ๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐที่ ได้รับ       
ความเสียหายได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทุจริตเมื่อน ามารวมกับจ านวนเงิน
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ชดใช้ไว้       
เกินจ านวนความเสียหายให้คืนเงินส่วนที่ ได้รับช าระไว้เกินให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามสัดส่วนแห่งความรับผิด
และที่ได้ช าระไว้ของแต่ละคนต่อไป

๒. กรณีการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)



๓.๑ ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 
- กรณีพนักงานขับรถกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยล าพัง  ให้พนักงาน
ขับรถรับผิดร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและมีเหตุปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 
- กรณีมีเหตุปัจจัยภายนอกประกอบด้วย เช่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่ขับรถมิได้มีต าแหน่งหน้าที่โดยตรงเป็นพนักงานขับรถ, ไม่ช านาญเส้นทาง, 
สภาพถนนหรือทัศนะวิสัยไม่ดี ,สภาพยานพาหนะก่อนน ามาใช้ไม่สมบูรณ์ ,             
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น พนักงานขับรถพยาบาลต้องรีบน าผู้ได้รับบาดเจ็บ   
ไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เป็นต้น  ให้พนักงานขับรถรับผิดร้อยละ ๗๕ 

๓.๓ ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและคู่กรณีมีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วย 
- ให้พนักงานขับรถรับผิดร้อยละ ๕๐

๓. กรณีมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ



อนึ่ง ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาโดยค านึงถึงระดับความร้ายแรง         
แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้อง
ใช้สิทธิเรียกให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหาย ตามมาตรา ๘ วรรค ๒ 
และถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
ของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วยตามมาตรา ๘ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติ       
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ. ๒๕๓๙  แล้วจึงน า       
ความเสียหายที่สัดส่วน และ/หรือหักส่วนแล้วมาพิจารณาความรับผิด
ให้ เหมาะสมตามพฤติการณ์ของเจ้ าหน้าที่ แต่ละรายโดยใช้            
แนวทางการก าหนดสัดส่วนดังกล่าวประกอบการพิจารณา

๓. กรณีมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ (ต่อ)



โดยแนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่นี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น                 
หากมีกรณีนอกเหนือจากแนวทางดังกล่าว ให้ด าเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่มีความเสียหายท านองเดียวกับลักษณะความเสียหายดังกล่าว
ให้น าสัดส่วนดังกล่าวมาเทียบเคียงและปรับใช้ตามความเหมาะสม

๒. กรณีมีข้อเท็จจริง/กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชา
แตกต่างไปจากแนวทางดั งกล่าว ให้ปรับเปลี่ ยนสัดส่วนใหม่ ได้          
ตามความเหมาะสม 

๓. กรณีมีลักษณะความเสียหายนอกเหนือจากแนวทางดังกล่าว    
ให้ก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ละกรณี          
ได้ตามความเหมาะสม

๓. กรณีมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ (ต่อ)



๑ .  ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่              
กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๖๖ ลงวันที่  ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๐เรื่ อง  แนวทางการก าหนดสัดส่ วน      
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี   

เอกสารอ้างอิง



ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
อุทธรณ์ อท.18/2562

ลงนามเพื่อผ่านเอกสารผิดหรือไม่
การลงนามเพื่อผ่านงานเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีที่มีเรื่องราว หรือ

ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องจัดท าบันทึกโดยระบุข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
และข้อพิจารณา เสนอความเห็นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
พิจารณาลงนามเพื่อใช้อ านาจ สั่งการ อนุมัติ รับรอง เห็นชอบ เห็นควร
ด าเนินการ โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคนที่ได้ลงนามใน
เอกสารนั้นต่างได้ลงนามเพราะมีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง
ของตน เพื่อเสนอความเห็น เห็นควร หรือทักท้วง ต่อนายกองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดไปตามสายงานการบังคับบัญชาตามปกติวิธีปฏิบัติราชการ          
ซึ่งค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตได้ให้เหตุผลแห่งค าวินิจฉัยไว้ ดังนี้



ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
อุทธรณ์ อท.18/2562 (ต่อ) 

ลงนามเพื่อผ่านเอกสารผิดหรือไม่
ส าหรับจ าเลยที่ 2 และที่ 7 นั้น ทางไต่สวนของโจทกไ์ด้ความแต่เพียงว่า 

จ าเลยที่ 2 ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายจากจ าเลยที่ 1 
ให้ท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติราชการในหน่วยงานกองช่างของเทศบาลต าบล ด. 
ส่วนจ าเลยที่ 7 เป็นข้าราชการระดับ 9 ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบล ด. 

จ าเลยที่  2 และที่  7 ไม่ ได้ รับแต่ งตั้ งจากจ าเลยที่  1 ในฐานะ
นายกเทศมนตรีต าบล ด. ซึ่ งเป็นหัวหน้าราชการให้ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งงานนี้แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะดังกล่าว
เท่านั้น 

ทั้งจ าเลยที่ 2 และที่ 7 ไม่มีอ านาจหน้าที่สืบหาราคาหรือเปลี่ยนแปลง
ราคาฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวแต่อย่างใด 



ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
อุทธรณ์ อท.18/2562 (ต่อ) 

จ าเลยที่ 2 ลงนามผ่านงานที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางเสนอขึ้นมา
ตามสายงานบังคับบัญชาในฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลการปฏิบัติราชการ
ในกองช่างตามปกติ

ส่วนจ าเลยที่ 7 ก็ลงนามผ่านงานที่เสนอขึ้นมาตามล าดับชั้นเพื่อเสนอ  
ต่อจ าเลยที่ 1 ตามสายงานบังคับบัญชาเท่านั้น

ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     
หรือได้รับมอบหมายโดยตรงจากจ าเลยที่ 1 แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

พยานหลักฐานของโจทก์ตามที่ ไต่สวนจนสิ้นกระแสความแล้ว              
ไม่พอให้รับฟังได้ว่าจ าเลยที่  2 และที่  7 ร่วมกันกระท าความผิด             
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม)



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3215/2538

ลงนามเพราะได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบผลงานผิดหรือไม่

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวใด เรื่องหนึ่ง ได้ล่วงรู้หรือรับทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องจัดท าบันทึกเสนอให้
ผู้ทรงอ านาจตามกฎหมาย (ส่วนใหญ่คือ นายกฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน)     
ลงนามเพื่อการใช้อ านาจ สั่งการ อนุมัติ รับรอง เห็นชอบ โดยระบุ
ข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณา เสนอความเห็น
เห็นชอบ เห็นควร หรือโปรดพิจารณา ผ่านเอกสารบันทึกดังกล่าวไปตาม
สายงานการบังคับบัญชา และมีการลงนามเพื่อผ่านเอกสารบันทึกดังกล่าว
โดยแสดงความคิดเห็น เห็นชอบ เห็นควร หรือทักท้วงต่อผู้ทรงอ านาจ      
(แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงความเห็น) ไปตามสายงานการบังคับบัญชา



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3215/2538 (ต่อ)

ตามปกติวิธีปฏิบัติราชการ มีปัญหาข้อเท็จจริงที่น่าคิดพิจารณา คือ  การลง
นามในฐานะด ารงต าแหน่ง นั้น  จะมีความผิดกรณีได้รับมอบหมาย หรือไม่
มีคดีตัวอย่างให้พิจารณา

แม้จ าเลยเป็นปลัดไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง แต่เมื่อนายอ าเภอได้แต่งตั้งให้จ าเลย
ท าการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในทางราชการ 
จ าเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แล้วรายงานให้นายอ าเภอทราบ การที่จ าเลยรายงานเท็จจึงเป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้นายอ าเภอได้รับความ
เสียหายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157



การที่พนักงานขับรถยนต์ไม่ควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ แต่ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงและแตะเบรกกะทันหันในสภาพถนนที่มี
ลักษณะเป็นทางโค้งลงเขาและเปียกลื่นเนื่องจากมีฝนตกซึ่งต้องใช้ความ
ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจนประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการ
ได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ       
อย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม
สภาพถนนที่มีลักษณะลาดชันและเปียกลื่น อีกทั้ง เป็นเวลาพลบค่ าและทัศนวิสัยไม่ดี
ถือเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลต่อระดับความระมัดระวังที่มิอาจหลีกเลี่ยงและ
ควบคุมได้ การควบคุมรถให้เหมือนเช่นภาวะปกติย่อมมิอาจกระท าได้ ดังนั้น        
แม้อุบติเหตุส่วนหนึ่งจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ แต่เมื่อพิจารณาถึง     
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าความเหมาะสม และความเป็นธรรมแล้ว        
จึงควรให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในสัดส่วนความรับผิดร้อยละ ๖๐ ของค่าเลียหาย
ทั้งหมด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๗/๒๕๕๕



การตั้งกรรมการสอบละเมิดกรณีที่โอนย้าย
ไปหน่วยงานอื่น และสัดส่วนการชดใช้

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิดฯ เป็นค าสั่งที่ออกมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงว่ามีการกระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ หากมีการกระท าละเมิดเกิดขึ้น
ผู้ใดกระท าละเมิด และจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร 
ดังนั้น กรณีที่พนักงานเทศบาลกระท าละเมิดต่อเทศบาลในการ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือการตรวจรับงาน นายกเทศมนตรีซึ่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท าดังกล่าว ย่อมมีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗



สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้          
แม้ในขณะที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พนักงานเทศบาล
ที่กระท าละเมิดนั้นจะโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอื่นแล้วก็ตาม  
ประกอบกับกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากกรณี
ตามข้อ ๑๐ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐออออ
แห่งหนึ่งไปท าละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง แต่ส าหรับ
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกค าสั่งเป็นกรณีที่ขณะกระท าละเมิด      
ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ดังนั้น ค าสั่งแต่งตั้งกรามการ
สอบข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ (ต่อ)



ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะ        
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วจัดท าบันทึกรายงานว่า
ง านก่ อ ส ร้ า ง แล้ ว เ ส ร็ จ ใ นวั นที่  ๒๑  มิ ถุ น า ยน  ๒๕๔๔ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ตรวจรับงานไว้ แต่ปรากฏว่า
แบบแปลนก่ อสร้ า ง ได้ ก าหนดให้ ใช้ น้ า ย าบ่ มคอนกรี ต            
หรือกระสอบชุ่มน้ าบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน จึงเห็นได้ว่า
การที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากเทคอนกรีตได้เพียง ๔ วัน   
เป็นการก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในแบบแปลนก่อสร้าง
และเมื่อแบบแปลนก่อสร้างถูกก าหนดให้ เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา การส่งมอบงานของผู้รับจ้างดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตาม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ (ต่อ)



สัญญา ซึ่งหากผู้รับจ้างท าการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน
ตามที่แบบแปลนก่อสร้างก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบ
งานได้เร็วที่สุดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และจะต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าเป็น
เวลา ๒๙ วันเป็นเงิน ๑๕๐,๕๖๘ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ปรับผู้รับจ้างเพียง ๕ วันเป็นเงิน ๒๕,๙๖๐ บาท และไม่สามารถ
เรียกค่าปรับอีกจ านวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท จึงเป็นผลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง
นอกจากนั้นยั งไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๖๖ (๑)          
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ (ต่อ)



หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกด้วย       
อัน เป็นการท าละ เมิดต่ อผู้ ถู กฟ้ องคดีที่  ๑  ประกอบกับ            
การตรวจสอบว่างานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่      
เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยตรง  
และผู้ฟ้องคดีซึ่งมีต าแหน่งเป็นวิศวกรโยธาย่อมมีความเข้าใจ
แบบแปลนก่อสร้าง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นอย่างดี   
อีกทั้งยังสามารถใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์    
เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ได้        
แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ (ต่อ)



กระท าละเมิด โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง
รับผิดชดใช้  ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในผลแห่ง
ละเมิดที่ตน  ได้กระท าขึ้นตามมาตรา ๔๒๐ ป.พ.พ. และมาตรา 
๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่แนวทางการก าหนด
สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว๖๖ ลงวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๐ ก าหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดร้อยละ ๖๐ 
ส่วนคณะกรรมการตรวจรับงานรับผิดร้อยละ ๔๐ ของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ (ต่อ)



และนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกรรมการ
ตรวจการจ้างอีก ๓ ราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ โดยแบ่งส่วนความรับผิดออกเป็น ๕ ส่วนส่วนละเท่ากัน
ทุกคน จึงเป็นการก าหนดสัดส่วนความรับผิดที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้อง
คดีแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗ (ต่อ)



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๖/๒๕๕๗

คนมีวิชาชีพหรือช านาญการในด้านนั้น รับผิดมากกว่า 

กรณีที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาและค านวณ 
ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ท าให้หน่วยงานของรัฐได้รับความ
เสียหาย อันเป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง      
ทุกคนต้องรับผิดร่วมกัน แม้หน้าที่ในการประมาณการงานก่อสร้าง 
จะเป็นของกรรมการรายใดรายหนึ่ง และกรรมการบางรายจะไม่มี
ความรู้หรือวิชาชีพในด้านนี้ก็ตาม แต่กรรมการที่มีหน้าที่ประมาณ
การงานก่อสร้างจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วน
ที่มากกว่าคณะกรรมการก าหนดราคากลางคนอื่น โดยควรรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายท้ังหมด



ผิดมาก...รับมาก
1 .หนั งสื อ  กค .ที่ ก าหนดสั ดส่ วนความรั บผิ ดของ  จนท .                 

มีเจตนารมณ์เพื่อให้การก าหนดสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานเท่านั้น แต่หากมี
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่ม จนท. หรือ ผบ. ที่แตกต่างออกไปจากหนังสือ 
กค.ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐย่อมปรับเปลี่ยนการก าหนดสัดส่วน        
ได้ตามความเหมาะสม 

2. การที่ สนง.ที่ดินอ าเภอไม่มีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและชั้นกลาง
ตามหนังสือ กค. ผู้ถูกฟ้องคดี (หน่วยงาน) จึงออกค าสั่งตามความเห็น กค.
ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวและ จนท.ระดับปฏิบัติ     
ชดใช้เงิน จึงเป็นค าสั่งที่ก าหนดสัดส่วนความรับผิดที่ชอบด้วย กม.แล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1109/2560



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๑/๒๕๖๑ 

การปฏิบัติผิดระเบียบแต่ไม่เกิดความเสียหาย 
ไม่เป็นการท าละเมิด และการบ่มคอนกรีตไม่ครบ 28 วัน

เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้เทคอนกรีตวันสุดท้าย
จนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจการรับงานจ้างมีระยะเวลา ๙ วัน 
อันเป็นระยะเวลาสอดคล้องกับรายการทั่วไปส าหรับงานคอนกรีต
และคอนกรีตเสริมเหล็กแนบท้ายสัญญา อีกทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ได้พิจารณาราคาโดยแยกเป็นรายการ แต่ได้พิจารณาราคารวมที่
ผู้รับจ้างเสนอ และได้ท าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างโดยสัญญาจ้าง
ก าหนดเงินค่าจ้างถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ การน าเอา
ค่าบ่มคอนกรีตตามบัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน)        
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และราคากลางค่าบ่มคอนกรีต



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๑/๒๕๖๑ (ต่อ) 
มาก าหนดเป็นค่าเสียหายในการบ่มคอนกรีต จึงไม่สอดคล้องกับ
สัญญาจ้างที่ก าหนดเป็นราคาเหมารวม  ในประการส าคัญ           
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. มีการแตกช ารุด
เสียหายเกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากการไม่ได้บ่มคอนกรีต  ดังนั้น 
ถึงแม้จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดให้ผู้ควบคุมงานจดบันทึก
สภาพการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม          
เป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และอาจเป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชา     
มีอ านาจหน้าที่น าไปพิจารณาด าเนินการทางวินัย หรือความรับผิด
ทางวินัยด้านการคลังและงบประมาณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ก็ตาม



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๑/๒๕๖๑ (ต่อ) 
แต่กรณียังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้กระท าละเมิด
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ (อบจ.) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ        
อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายก อบจ.) จึงไม่มีอ านาจ         
ที่จะออกค าสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินได้  ดังนั้น ค าสั่งของ           
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในการกระท า
ละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



อภิปราย &
ตอบข้อซักถาม

๐๘๗ ๘๗๖ ๖๖๗๗ DTAC
๐๘๐ ๓๓๓ ๔๔๒๒ True

๐๘๗ ๘๗๗ ๗๘๗๘ AIS



LOGO

สวัสดีครับ





มาตรา ๑๒๐  เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่    
๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท  
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ใชห้รือผู้สนับสนุนรับโทษตามที่ก าหนดไว้ 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ  
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่
อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด     
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)



มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.๒๕๔๙ หรือบรรดา ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  
๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ       
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเรื่องใดได้
ตามมาตรา  ๑๒๒  การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)
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ข้อ  ๑๐  ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการใด
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริต        
หรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่  รวมทั้งมีพฤติกรรม        
ที่เอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน  ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมาย
เฉพาะของส่วนราชการนั้น  ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ถ้าการกระท ามีเจตนาทุจริต  หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง  
ให้ด าเนินการลงโทษอย่างต่ าปลดออกจากราชการ

(๒) ถ้าการกระท าเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างต่ า
ตัดเงินเดือน

(๓) ถ้าการกระท าไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือ           
ว่ากล่าวตักเตือน  โดยท าค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

การลงโทษทางวินัยตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท าหลุดพ้นจาก        
ความรับผิดในทางแพ่งตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือความรับผิด
ทางอาญา (ถ้าม)ี

ตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุฯ





Rachai Asavesna (2  July  2019)

๑. บริการสาธารณะ (Public Service)

บริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความ
อ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครอง        
ที่ จั ดท า เพื่ อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน เช่น  การคมนาคมขนส่ง การสาธารณสุข 
การศึกษา เป็นต้น
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การอ านวยการ หมายถึง การเข้าท ากิจการเองโดยเข้าไป
บังคับบัญชาสั่งการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และก ากับดูแล       
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น กิ จ ก า ร ที่ ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ป ฏิ บั ติ                  
โดยผู้บังคับบัญชามีอ านาจเหนือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่

การควบคุม หมายถึง การก ากับดูแลกิจการที่ผู้อื่นมีอ านาจ
หน้าที่ที่จะท าได้อย่างอิสระ โดยมิได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ
แต่คอยดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น
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หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ
(๑) เป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของ

ฝ่ายปกครอง กล่าวคือฝ่ายปกครองลงมือท าบริการสาธารณะนั้นเอง      
เช่น กรมทางหลวงก่อสร้างทางเอง เป็นต้น หรือ อาจเป็นกรณีที่         
ฝ่ายปกครองมอบหมายให้องค์กรอื่นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ        
แต่ฝ่ายปกครองควบคุมก ากับอย่างใกล้ชิด

(๒) มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน กล่าวคือ เป็นความต้องการได้รับความปลอดภัยในการด าเนิน
ชีวิต และความต้องการได้รับความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงไม่อาจด าเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
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(๓) ความเสมอภาค หมายความว่า บุคคลทุกทุกคนจะมีความ
เสมอภาคกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ เช่น มีสิทธิใช้
บริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกันตามเงื่อนไขและลักษณะแห่งการใช้
บริการสาธารณะนั้น ๆ  หรือมีสิทธิสมัครเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
บริการสาธารณะหากมีคุณสมบัติครบถ้วน หรือ มีสิทธิเข้าท าสัญญา
เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะกับฝ่ายปกครอง เป็นต้น

(๔) จะต้องด าเนินการด้วยความต่อเนื่อง หมายความว่า 
บริการสาธารณะต้องกระท าต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพราะความ
ต้องการของประชาชนมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด หากมีการ
หยุดชะงักของบริการสาธารณะย่อมก่อให้ เกิดความเดือดร้อน         
แก่ประชาชน เช่น การให้บริการรถโดยสารประจ าทาง การให้บริการ
โรงพยาบาล เป็นต้น ก่อให้เกิดหลักที่ตามมาคือ 
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๑)  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า จะต้องควบคุมดูแลให้บริการสาธารณะ
ด าเนินไปอยู่ตลอดเวลามิเช่นนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากมีการหยุดชะงัก เช่น จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในอุบัติเหตุ       
รถชนกันเพราะสัญญาณไฟจราจรเสียหายและไม่ได้รับการแก้ไขหรือ         
หาวิธีป้องกันในระหว่างนั้น

๒) เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองจะลาออกจากงานไม่ได้จนกว่าจะได้รับ
อนุญาตหรือจะนัดหยุดงานไม่ได้โดยเฉพาะข้าราชการ ต ารวจ ทหาร อย่างไร
ก็ตามความเคร่งครัดในเรื่องนี้อ่อนตัวลงในระยะหลังโดยกฎหมายยอมให้
เจ้าหน้าที่บางประเภทนัดหยุดงานได้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

๓)  คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในสัญญาทางปกครองที่มีวัตถุแห่งสัญญาเป็น
การจัดท าบริการสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามสัญญาตลอดไปไม่ว่าจะประสบ
อุปสรรคและความยุ่งยากเพียงใด เว้นแต่การปฏิบัติตามสัญญานั้นจะตกเป็น
พ้นวิสัย
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๔)  ในสัญญาทางปกครอง หากฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายผิดสัญญา 
คู่สัญญาที่เป็นเอกชนจะหยุดปฏิบัติการตามสัญญาไม่ได้ เพราะจะ
ท าให้บริการสาธารณะหยุดชะงัก เอกชนนั้นต้องปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปแล้วมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายปกครองในภายหลัง จะ
ท าเสมือนหลักเอกชนที่ว่า เมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้อีกฝ่ายหนึ่งย่อม
มีสิทธิไม่ช าระหนี้ตอบแทนไม่ได้

๕)   ในสัญญาทางปกครอง หากเอกชนคู่สัญญาประสบ
ปัญหาในการด าเนินงานอันเกิดจากเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้
ล่วงหน้า ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้บริการสาธารณะ
ด าเนินการต่อไปได้โดยจ่ายค่าทดแทนให้แก่เอกชน จะถือหลัก
กฎหมายเอกชนที่ว่า “ตัวใครตัวมัน” ไม่ได้
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(๕) การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หมายความว่าบริการสาธารณะนั้น
จะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพราะความต้องการของประชาชนไม่อยู่นิ่งกับที่ หากแต่เปลี่ยนผันไปตามสภาพความเจริญ
ของสังคม หลักนี้ท าให้เกิดหลักปลีกย่อยอีกหลายหลัก คือ

๑)  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า ต้องพัฒนาบริการสาธารณะที่ตนควบคุมดูแลให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของส่วนรวม

๒) เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อต าแหน่งหน้าที่       
หากมีการยุบเลิกหรือปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะ

๓) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในสัญญาทางปกครองจะอ้างว่าตนจะปฏิบัติตามสัญญาเดิม
ไปจนกว่าจะสิ้นอายุสัญญาไม่ได้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากปรับเปลี่ยนไม่ได้               
ฝ่ายปกครองมีสิทธิด าเนินการให้มีการเลิกสัญญาได้ เช่น ได้ท าสัญญาตามไฟตามถนนด้วย
ก๊าซเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเข้ามาแทนที่และมีความสมควรเหมาะสมที่จะใช้ไฟฟ้าแทนก๊าซ เอกชน
คู่สัญญาต้องปรับเปลี่ยนจะอ้างว่าจะใช้ก๊าซต่อไปจนสิ้นอายุสัญญาไม่ได้ นอกจากนั้นเอกชน
ผู้รับบริการหรือผู้บริโภค ก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในราคาค่าบริการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะเช่นกัน





(๑) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
(๒) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
(๓) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา 
(๕) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(๖) พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(๗)  พ.ร.บ.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(๘) พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
(๙) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๑๐) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๑๑) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(๑๒) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๑๓) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(๑๔) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ

๑. กฎหมายที่ใช้ในการบริหารงาน



มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้น

พื้นฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการ
และวิชาชีพขั้นสูง

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาและระดับต่ ากว่า ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ ไม่อยู่ ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ” หมายความว่า 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวง        
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม

พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ๒๕๖๒



มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีอ านาจในการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย ที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น 
รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถาบันอุดมศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้อุทิศให้     
หรือโดยการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ถือเป็น      
ที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา 
และเบี้ยปรับที่ เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างท าของ             
ที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัย ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

พ.ร.บ. การอุดมศึกษา (ต่อ)



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้น

พื้นฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการ
และวิชาชีพขั้นสูง

“สถาบันอุดมศึกษา ” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาและระดับต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ ไม่อยู่ ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ” หมายความว่า 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ๒๕๖๒ 



มาตรา ๕ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติมาใช้บังคับแก่การบริหารราชการกระทรวง
โดยอนุโลม เว้นแต่ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาฯ (ต่อ) 



มาตรา  ๓๐   เลขาธิ ก ารซึ่ ง เป็ นผู้ บั ง คั บบัญชาของ               
ส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี

(๒) วรรค ๔ ก าหนดไว้ดังนี้

“ ใ ห้ เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ    
ในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาด้วย”

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาฯ (ต่อ) 



มาตรา ๓๔ วรรคสอง
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีใด ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วั นที่ พ ร ะ ราชบัญญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ  อ้ า งถึ ง  “ส านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือ “เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา” ให้ถือว่าอ้างถึง “ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุ ดมศึ กษา  วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ย และนวั ตกรรม ”  หรื อ
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ 
นวัตกรรม ” แล้วแต่กรณี เว้นแต่บทบัญญัติที่ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นส่วนราชการอยู่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือว่า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐดังกล่าวอยู่ ในสังกัดกระทรวง         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาฯ (ต่อ) 



ม.๑๖ แห่ง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉ.๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐. การอ้างอิงกฎหมายเดิม ที่ เกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือ        
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

(๑) กฎหมายเดิมอ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือว่าอ้างถึง
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

(๒) กฎหมายเดิมอ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        
ให้ถือว่าอ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

(๓) กฎหมายเดิมอ้างถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือว่าอ้างถึง 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

(๔) กฎหมายเดิมอ้างถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใน
กระทรวงศึกษาธิการให้ถือว่าอ้างถึงผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใน
กระทรวงการอุดมศึกษา
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ม. ๑๙  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้จัด ในมหาวิทยาลัย 
สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่ างอื่ น  ทั้ งนี้  ให้ เป็น ไปตามกฎหมาย          
ที่ เกี่ ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๕๙  ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจใน
การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย          
ที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของ
สถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
นโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของ
สถานศึกษา ไม่ถือ เป็นที่ ราชพัสดุ  และให้ เป็นกรรมสิทธิ์ ของ
สถานศึกษา
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บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา      
ลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของ
ที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ ไม่เป็น         
นิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการ      
ผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือ
จ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบ         

ที่กระทรวงการคลังก าหนด
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กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๑.ข้าราชการ          พ .ร .บ.  ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑            
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.พนักงาน (เงินงบประมาณ,เงินรายได้)          ข้อบังคับตามที่            
สภาสถาบันก าหนด

๓.พนักงานราชการ           ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔.ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างชั่วคราว        ระเบียบกระทรวงการคลัง          
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ม. ๑๔ ก.พ.อ. มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
(๓) ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย 

การด าเนินการทางวินัยการออกจากราชการ และการพิจารณาต าแหน่ง
วิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว

ม. ๑๗/๔ ก.อ.ร. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓
(๒) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
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ม. ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและ       
การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ           
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ      
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ  
วางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไม่
ก าหนดภาระหน้าที่ของต าแหน่งแต่ละต าแหน่งโดยก าหนด
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานแทนก็ได้

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติ
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข      
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือที่ ก.อ.ร. ก าหนดตาม
มาตรา ๑๗/๔ (๒)
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มาตรา ๖๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือ
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
สภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึง
การกระท าหรือได้รับค าสั่ง และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้อง
มีการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์     
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การร้องทุกข์
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ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ      
สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง          
ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่        
วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา      
หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒)          
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ         
ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง    
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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มาตรา ๖๕ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๑ และการแก้ไขค าสั่งลงโทษตามมาตรา 
๖๔ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตาม
มาตรา ๑๗ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
และให้น ามาตรา  ๖๒ วรรคสาม มาใช้บั งคั บ         
โดยอนุโลม
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การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

มาตรา ๖๕/๑
การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุ และ        

การแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่ม สวัสดิการ  
การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง      
การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และร้องทุกข์
และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน      
ในสถาบันอุ ดมศึ กษา  ให้ เป็ น ไปตามข้ อบั งคับของ              
สภาสถาบันอุดมศึกษา
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มาตรา ๖๕/๒
พนักงานสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ หรือต าแหน่งอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสภาสถาบันการศึกษาที่ออกตามมาตรา ๖๕(๑) ได้

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๘(ข) ให้พนักงานผู้นั้นมีอ านาจและหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งและมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ ก.พ.อ. และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหน่วยงานนั้น

ต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใดบังคับบัญชา
ข้าราชการในส่วนราชการใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่             
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด
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เหตุผลในการตรากฎหมาย
• เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ส าหรับ           

การด าเนินงานทางปกครอง

• เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป โ ด ย ถู ก ต้ อ ง                      
มีประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย

• สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้  อ านวย         
ความเป็นธรรม ป้องกันการทุจริต
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บททั่วไป
ความเป็นกฎหมายกลาง (ม.๓) :

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นี้ เว้นแต่
▪ กฎหมายนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมไว้ไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายนี้ (หลักความเป็นกลางหรือไม่มีส่วนได้เสีย และหลักการโต้แย้ง)
▪ กฎหมายเฉพาะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้วก็ให้

เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นก าหนด
▪ กฎหมายเฉพาะก าหนด “มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ” ไม่ต่ ากว่ากฎหมายนี้

เช่น ก าหนดขั้นตอนที่แสดงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงกว่าที่เป็นอยู่โดย
ปกติในระบบราชการโดยทั่วไป เช่น การก าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องให้เหตุผล
ประกอบการออกค าสั่ง หรือการก าหนดรูปแบบของการใช้อ านาจไว้โดยเฉพาะ 
เช่น ก าหนดให้การสั่งการบางกรณีต้องประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของ
ฝ่ายปกครองในเวลาที่ก าหนดจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ เป็นต้น 
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กรณีที่กฎหมายนี้ไม่น าไปใช้ (ม. ๔)
๑. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
๒. องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
๓. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
๔. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
๕. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
๖. การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
๗. การด าเนินการเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ

ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

๘. การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๙. การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
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ค าจ ากัดความ
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า          

การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อ
จัดให้มีค าสั่ งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึง                   
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  ใ น ท า ง ป ก ค ร อ ง ต า ม
พระราชบัญญัตินี้

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า           
การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อ
จัดให้มีค าสั่งทางปกครอง
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“คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยข้ อพิพาท ”  หมายความว่ า 
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและ             
วิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย

“ เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือ            
นิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครอง
ของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่า          
จะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐหรือไม่ก็ตาม

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ         
ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง และ         
ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของ
ผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง



“เจ้าหน้าที”่ (ต่อ) 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๕/๒๕๕๕
คณะกรรมการอ านวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามค าแหง เป็นคณะบุคคลที่ ได้รับค าสั่ งแต่งตั้ งจาก        
สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งออกโดยอาศัย
อ านาจตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑     
มีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยการและควบคุมการสรรหา
อธิการบดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงให้มีอ านาจ
ตัดสินวินิจฉัยทุกกรณีระหว่างด าเนินการสรรหา จึงเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม ม. ๓ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ



“ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

๑. การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่             
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่         
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว      
เช่น การสั่งการ การอนุมัติ การวินิจฉัย อุทธรณ์ 
การรับร้อง และการจดทะเบียน

๒. การอื่นที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง



ค าสั่งทางปกครอง (ต่อ)
นิติกรรมทางปกครองที่จะมีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครอง 

จะต้องมีองค์ประกอบร่วม 5 ประการดังนี้
1 เป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ 
2 มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง 
3 มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดสถานภาพทางกฎหมาย 
4 มีผลออกไปภายนอกโดยตรง 
5 เกิดผลเฉพาะกรณี
ค าพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่  อ .875/2556 ค าสั่ ง              

ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี        
ท าให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ จึงเป็นค าสั่ ง         
ทางปกครอง



ค าสั่งทางปกครอง (ต่อ)
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.12/2547 ค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ

ราชการเป็นค าสั่งอันกระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค าสั่ง       
ทางปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.452/2559 ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดี         
พ้นจากต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นค าสั่งทางปกครอง

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ร.159/2553... ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
ให้ถอดยศผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีท าให้ต้องถูกถอดยศจึงเป็นค าสั่งทางปกครอง

กรณีค าสั่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12 พ. ศ. 2543 ถือว่าเป็นค าสั่ง      
ทางปกครองค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555 ค าสั่งให้
ทุนการศึกษาเป็นค าสั่งทางปกครอง 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.769/2556 ค าสั่งอนุมัติว่าจ้าง        
ผู้ฟ้องคดีเป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นค าสั่งทางปกครอง
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กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ก าหนดให ้การด า เน ินการของ เจ ้าหน ้าที ่ด ังต ่อ ไปนี้            

เป็นค าสั่งทางปกครอง
๑. การสั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้

เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
๒. การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือ

ให้สิทธิประโยชน์ 
๓. การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการ

ด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
๔. การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๕. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา



Rachai Asavesna (2  July  2019)

ก ฎ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็น
การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ

มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่ได้หมายความว่า 
จะต้องมีผลบังคับแก่ประชาชนทุกคน แม้จะมีผลบังคับ
แก่เฉพาะประชาชนบางประเภทก็เป็น “นิติกรรมทาง
ปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป” ได้ 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.773/2555
ออกกฎ...เป็นไทย....ปนอังกฤษ

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับพิพาท        
มีลักษณะเป็น”กฎ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงต้องมีความ
ชัดเจนและมีการประกาศเพื่อให้บุคคลในบังคับกระท าหรืองดเว้นกระท า         
การด้วย และถึงแม้ประกาศที่พิพาทจะได้จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทยโดยมีเนื้อหา
สาระที่ชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะเข้าใจเกี่ยวกับรายชื่อวัตถุอันตรายได้ 

แต่การระบุชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ
โดยไม่มีค าอ่านและค าแปลเป็นภาษาไทยก ากับไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุ
อันตรายที่พิพาทในคดีนี้เป็นสารก าจัดแมลงที่เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้ในการ
ก าจัดศัตรูพืช ดังนั้นการออกประกาศโดยระบุชื่อวัตถุอันตรายเฉพาะ
ภาษาอังกฤษโดยไม่มีค าอ่านและค าแปลเป็นภาษาไทยจึงไม่มีความชัดเจน
เพียงพอที่บุคคลจะสามารถเข้าใจได้ ดังนั้น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับพิพาทจึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ห้ ามขายสารที่ ใช้ ในวิธี ไบโอเทคนิค
ส า ห รั บ ศั ล ยก ร รม เป็ น ก า รชั่ ว ค ร า ว          
ถือว่าเป็นกฎ 

ค าพิพากษาศาลสูงสุดที่ อ.๗๖๒/๒๕๕๙



ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 550/2547
หนังสือที่กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการจัดท าสัญญา
อนุญาตให้ข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ต้องท าสัญญา
เพิ่มเติมทุกครั้งเมื่อมีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา 
ลาศึกษา เป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป 
จึงมีลักษณะเป็นกฎตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
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สาระส าคัญของค าสั่งทางปกครอง
(๑) การใช้อ านาจสั่งการฝ่ายเดียวตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๒) การใช้อ านาจของรัฐในทางปกครองไม่ใช่ในทางแพ่ง

(๓) มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์หรือก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวใน
สิทธิหน้าที่

(๔) มีผลบังคับเป็นการทั่วไป (ในกรณีของกฎ) หรือเฉพาะเรื่อง  
เฉพาะราย (ในกรณีของค าสั่งทางปกครอง)

(๕) มีผลสู่ภายนอก



ลักษณะของมตสิภามหาวิทยาลัย
มติของสภามหาวิทยาลัยที่ถอดถอนคณบดี 

เป็นค าสั่งทางปกครอง ส่วนค าสั่งมหาวิทยาลัย
ที่ถอดถอนคณบดี ซึ่งลงนามโดยนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นเพียงหนังสือแจ้งมติดังกล่าว
ของสภามหาวิทยาลัย

ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที่ อ.771/2558 ประชุมใหญ่ 



ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา....."ห้ามเข้าห้องท างาน"
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสั่งของนายกองค์การบริหาร         

ส่วนต าบลมีลักษณะเป็นการสั่งการเกี่ยวกับการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ราชการทั่วไป เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ อันถือเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองในการสั่งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ อันเป็นเรื่องของการบังคับบัญชา
เพื่อบริหารงานภายในองค์กรมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ เจ้าหน้าที่
ที่ถูกห้ามยังคงปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล มีต าแหน่ง 
เงินเดือน และสิทธิประโยชน์สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายเช่นเดิม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑



ค าสั่งจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย          
ไม่ใช่ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเมื่อเป็นค าสั่ งในเรื่องการ
บริหารงานภายในองค์กรของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะ
ผู้ใช้อ านาจบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
จึงไม่อาจถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกห้ามเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้            
อันเนื่องจากค าสั่งดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง           
ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑(ต่อ)



ด้วยเหตุนี้ การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นการ        
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการทั่วไปเพื่อ
บริหารงานภายในองค์กรมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ถือเป็น
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองในการสั่งให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใน
หน้าที่ราชการเป็นเรื่องของการบังคับบัญชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าสั่ง   
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและไม่ถือว่าเป็นผู้ ได้รับความเดือดร้อน          
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้      
อันจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง     
ให้เพิกถอนมาตรการภายในฝ่ายปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑(ต่อ)
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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 
๕๑๔/๒๕๔๕ การย้ายข้าราชการครูไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นภายในกรม
เดียวกันโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
มีลักษณะเป็นการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
แก่การปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานนั้น มิใช่สิทธิตามกฎหมายของข้าราชการ
ครูอันจะพึงเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแต่งตั้งตนให้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ 
โดยการโยกย้ายดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งสิทธิและประโยชน์ในฐานะที่เป็นข้าราชการครูของผู้นั้นมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนั้น ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้การออกค าสั่งดังกล่าว   
จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๓๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ         
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองต้องท าเป็นหนังสือและ       
การยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยแต่อย่างใด



เดือดร้อนที่ต้องไปท างานที่ภูเก็ต..เพราะ...ค่าครองชีพสูงมาก
ผู้ถูกฟ้องคดี (กรม ส.) มีค าสั่งที่ ๓๙๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ ก.พ. 
ก าหนดใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการที่ส านักงาน
ในพื้นที่เกาะสมุย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม 
จึงฟ้องคดีขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว 
กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกค าสั่งไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
ปกครองฯ แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานแห่งใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรม ส. พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นการด าเนินการตามมติ ก.พ.
และกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๕๓



ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ       
ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีภาระค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว ก็เป็นภาระตามปกติที่ข้าราชการทุกคน
จะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวเมื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจ า
ท้องถิ่นนั้น ๆ หาได้เกิดจากค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ประการใด 
และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกค าสั่งเพื่อกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี       
แต่ประการใด จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีถูกกระทบสิทธิจนได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าสั่ง
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ           
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๕๓ (ต่อ)
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(๑) กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่ก าหนดสถานะและนิติ
สัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองในฐานะที่ต่างฝ่ายต่างเป็นผู้อยู่
ใต้การปกครองของรัฐที่มีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีอ านาจ  
เหนือใคร การก่อนิติสัมพันธ์ อยู่บน “หลักของความเสมอภาค” 
กล่าวคือ เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของทุกฝ่ ายตามหลัก        
“ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา (autonomy of will)”
และหลัก “เสรีภาพในการท าสัญญา(freedom of contract)” 
ดังนั้น เครื่องมือส าคัญในการก่อนิติสัมพันธ์ทางเอกชนคือนิติกรรม
สัญญา  หากมีการฝ่าฝืนเอกชนจะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตาม  
นิติกรรมหรือสัญญาเองไม่ได้ต้องให้ศาลเป็นผู้บังคับตามนิติกรรม
สัญญานั้น ๆ เช่น กฎหมายแพ่ง เป็นต้น
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(๒) กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ก าหนดสถานะ
และนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะ     
ที่ เป็นผู้ปกครองกับเอกชนในฐานะผู้ ใต้ปกครอง หรือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน จึงเป็นการที่รัฐก่อ         
นิติสัมพันธ์ฝ่ายเดียว (เอกชนจะสมัครใจหรือไม่ก็ต้องปฏิบัติ
ตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ) โดยเป็นการท า         
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หากฝ่าฝืนรัฐสามารถบังคับได้เอง
ไม่ต้องให้ศาลเป็นผู้บังคับให้ เช่น กฎหมายปกครอง เป็นต้น
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๓ กฎหมายระหว่ างประเทศ ได้แก่กฎหมายที่ ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกัน แบ่งเป็น ๓ สาขา คือ 

๓.๑ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ได้แก่ กฎหมายที่
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐในฐานะที่รัฐเป็นบุคคลตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ

๓.๒ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ได้แก่ กฎหมายที่
ก าหนดความสัมพันธ์ของบุคคลต่างรัฐที่มีความสัมพันธ์กันว่าจะใช้
กฎหมายของประเทศใดบังคับ เช่น การสมรส การท าสัญญาที่ท า
โดยคนต่างชาติกัน

๓.๓ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ได้แก่ กฎหมายที่ก าหนด
ความสัมพันธ์ในเรื่องคดีอาญาระหว่างรัฐ เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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ข้อสังเกต บางคนอาจแบ่งกฎหมายออกเป็น 4 ประเภท          
โดยเพิ่มกฎหมายอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “กฎหมายสังคม”

กฎหมายสังคม เป็นกฎหมายที่มีลักษณะความเกี่ยวข้องระหว่าง
กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน เช่น กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายประกันสังคม เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อความสงบสุข
และความเป็นธรรมในสังคม กฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้จะ
เรียกว่าเพื่อเอกชนก็ไม่ใช่จะว่าเพื่อรัฐก็ไม่เชิงแต่เพื่อรักษาความ
เป็นธรรมระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายเพื่อมีดุลยภาพระหว่างกัน           
จึ ง มี ผู้ เ รี ย กกฎหมาย ใหม่ ที่ อ อกมาแก้ ปัญหาสั ง คมนี้ ว่ า         
“กฎหมายสังคม” 





บทความทางวิชาการ (นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ข้าราชการเป็นตัวแทนขององค์กรในภาครัฐ การกระท าของข้าราชการ
ภายในขอบเขตของอ านาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตั้งตนอยู่ใน
ความไม่ประมาท เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ข้าราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติ
จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ สิ่งที่ข้าราชการต้องใช้ควบคู่กัน คืออ านาจ 
กล่าวคือ เมื่อมีหน้าที่ที่ต้องกระท าแล้ว อ านาจจะต้องตามมา การใช้อ านาจ
นี้เองจะท าให้ข้าราชการต้องประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ ดังนั้น
การใช้อ านาจจ าเป็นต้องมีสติเป็นเครื่องก ากับอยู่ตลอดเวลา หรืออาจจะ
เรียกว่า “การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องกระท าโดยรอบคอบ

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ



การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้อง
ค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ

๑. หลักชอบด้วยกฎหมาย
๒. หลักสุจริต
๓. หลักไม่เลือกปฏิบัติ
๔. หลักพอเหมาะสมควรได้สัดส่วนพอดี

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ต่อ)



๑. หลักชอบด้วยกฎหมาย
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ
(๑) มีกฎหมายให้อ านาจ ให้กระท าได้อย่างชัดเจน            

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ
(๒) เข้าองค์ประกอบของเงื่อนไข ครบทุกประการตามที่       

กฎ ระเบียบฯ ก าหนดไว้
(๓) ไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ให้กระท าได้

อย่างชัดเจน
(๔) ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ระบุไว้              

ตามระเบียบ ข้อบังคับ

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ต่อ)



๒. หลักสุจริต
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ
(๑) ไม่มีการทุจริต หรือกลฉ้อฉล หรือมีการกลั่นแกล้ง 

โดยเน้นเจตนาดี บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เป็นส าคัญ
(๒) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
(๓) ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือพรรค

พวก ต้องกระท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น
(๔) ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้น         

ไม่สามารถอ้างได้ หรืออ้างว่าเข้ารับต าแหน่งใหม่ก็ไม่สามารถ
อ้างได้เช่นกัน

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ต่อ)



๓. หลักไม่เลือกปฏิบัติ
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ
๑. โดยตรงหรือโดยชัดแจ้ง โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์

ให้ผู้ใกล้ชิด ญาติ พี่น้อง เป็นต้น
๒. โดยทางอ้อม หรือผลประโยชน์สุดท้ายต้องตกได้แก่

ประชาชนโดยส่วนรวม
๓. มีข้อยกเว้นให้กระท าได้ การใช้ข้อยกเว้นต้องกระท า

เท่าที่จ าเป็นด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้น มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิด
สองมาตรฐานได้

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ต่อ)



๔. หลักพอเหมาะพอสมควรหรือได้สัดส่วนพอดี
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ
๑. มีความจ าเป็น มิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยยึดค าพิพากษา

ศาล ข้อหารือ เป็นต้น
๒. มีทางเลือกอื่น โดยตัดสินใจเลือกทางที่มีผลกระทบต่อ

องค์กรหรือประชาชนน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลยไม่ว่าจะ
เป็นความมั่นคง หรือฐานะการเงิน หรือความสุขของประชาชน

๓. สมดุล ค านึงถึงความคุ้มค่าที่ประชาชนจะพึงได้รับจาก
การที่รัฐต้องเสียงบประมาณไป

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ต่อ)



กระท าโดยไม่มอี านาจ
1.ประกาศ ก.อบต.จว.มิได้ก าหนดวันท างานและวันหยุดของ

พนักงาน อบต.ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ให้ใช้ตามที่ ครม.ก าหนด
ส าหรับ ขรก.พลเรือน โดยอนุโลม เมื่อ ครม.มิได้มีมติก าหนดให้
ข้าราชการพลเรือนต้องมีวันท างานไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน     
การที่นายก อบต.ออกระะเบียบให้พนักงาน อบต.ต้องมีวันท างาน    
ไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน จึงเป็นลิดรอนสิทธิการลาของพนักงาน         
อันเป็นการออกระเบียบเกินไปกว่าประกาศ ก.อบต.จว.ก าหนด     
และขัดกับจ านวนวันท างานจริงในเดือนกุมภาพันธ์ ระเบียบ         
ข้อดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.490/2559



2.การที่นายก อบต.ออกระเบียบให้ พนง.อบต.มาท างานไม่ถึง 20 
วันต่อเดือน และ พนง.ที่ไม่ยื่นใบลาตามที่นายก อบต.ก าหนด            
มีความผิดวินัย เป็นการออกระเบียบโดยไม่มีอ านาจ เนื่องจากอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องวินัยเป็นของ ก.อบต.จว. ระเบียบข้อดังกล่าว
จึงไม่ชอบด้วย กม.

3.การที่นายก อบต.ออกระเบียบให้การลากรณีจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่
อาจยื่นใบลาได้ทัน ต้องโทรศัพท์แจ้งต่องานการเจ้าหน้าที่ของ อบต. 
หากไม่ท าให้ถือว่าขาดราชการ เป็นการออกระเบียบที่สร้างภาระแก่ 
พนง. และแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติของ ขรก.และ พนง.ทั่วไป และ
นอกเหนือไปจากประกาศ ก.อบต.จว. ระเบียบข้อดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย กม.

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.490/2559 (ต่อ)



แม้สภา อบต.จะมีมติเห็นชอบให้ อบต.จัดซื้อ
ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการก าจัดขยะแล้วก็ตาม       
แต่ อบต.ก็ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา อบต.
ให้ด าเนินการก าจัดขยะอีกขั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้       
เพื่อความรอบคอบ  การที่  อบต.ด าเนินการ       
ก า จั ด ข ย ะ โ ด ยยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ
จากสภา อบต. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.65/2559



ไปช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานตามที่ระบุไว้ในค าสั่งเท่านั้น
วันที่ 19 ส.ค. 2552 อบต.หนองบัวบานมีค าสั่งให้จ าเลยที่ 5 ไป

ช่วยราชการที่ อบต.หมากหญ้า ต่อมาในวันที่ 21 ส.ค. 2552 อบต.
หมากหญ้า มีค าสั่งแต่งตั้งให้จ าเลยที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่จัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
โดยนัยของค าสั่ งดังกล่าว จ าเลยที่  5 มีหน้าที่ปฏิบัติ เฉพาะ          
งานตามที่ระบุไว้ในค าสั่งเท่านั้น จ าเลยที่ 5 จึงไม่มีหน้าที่ในการ
ควบคุมโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 
2552 แต่อย่างใด หากนายก อบต.หมากหญ้า ต้องการแต่งตั้ง

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8716/2559



จ าเลยที่ 5 ให้เป็นผู้ควบคุมโครงการดังกล่าว จ าเลยที่ 1 ในฐานะ
ผู้บริหารอบต.หมากหญ้าต้องขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ของจ าเลยที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 32 วรรคหนึ่ง เสียก่อน
แต่ไม่ปรากฏว่าจ าเลยที่ 1 ได้ขอความเห็นชอบจากนายก อบต.
หนองบัวบาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจ าเลยที่ 5 ดังนั้น ค าสั่งของ              
อบต.หมากหญ้า ในส่วนแต่ งตั้ งจ า เลยที่  5  เป็นกรรมการ              
ผู้ ควบคุมงานจึ ง เป็นค าสั่ งที่ ออกโดยไม่ชอบด้ วยระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยดั งกล่ าว ถือว่ าจ า เลยที่  5  ไม่มีหน้ าที่             
เป็นกรรมการผู้ควบคุมงานโครงการตามฟ้อง

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8716/2559 (ต่อ) 



มาจาก “หลักนิติรัฐ” มีหลักการดังนี้
๑.  รัฐและฝ่ายปกครองจะต้องใช้กฎหมายที่ ประชาชน         

หรือ     ตัวแทนของประชาชนบัญญัติเป็นหลักในการปกครอง, 
๒.  การด าเนินกิจการใด ๆ ของรัฐและฝ่ายปกครองก็ตาม

จะต้องด าเนินการไปตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้และต้องเป็นไปตาม
หลักแห่งความยุติธรรม (เที่ยงธรรม เที่ยงตรง ไม่ เอนเอียง ,            
ชอบธรรม และชอบด้วยเหตุผล)

๓ .   รั ฐ และฝ่ า ยปกครอง จะกระท า ก า ร ใด นอก เหนื อ                
จากที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ และ 

๔.  การใช้อ านาจของรัฐและฝ่ายปกครองต้องตรวจสอบและควบคุมได้

อ านาจของผู้บริหาร



หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ 
กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของ
สมาชิกหรืออาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือหลัก         
“การปกครองของกฎหมายไม่ใช่การปกครองของมนุษย์ (Government of 
Law, not of men)” หรือที่เรียกว่า “หลักกฎหมายเป็นใหญ่ (Primacy of 
Law)” ตามหลักนี้ฝ่ายปกครองจะกระท าการอย่างใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้ว่า
การกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรม
ของผู้อื่น หรือเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนที่เรียกว่า     
“ประโยชน์มหาชน (Public Interest)” ก็ตาม จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้
อ านาจและภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น หากกล่าวง่าย ๆ    
"หลักนิติธรรม" คือหลักที่พิจารณาตามตัวบทกฎหมายว่าข้อเท็จจริง            
จากพยานหลักฐานแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระท านั้น                     
ครบองค์ประกอบ ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้หรือไม่





มาตรา ๒๔ ให้มีอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่ง และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตาม
จ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพื่อท า
หน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดมีอบหมายก็ได้

อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี     
และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้    
แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันมิได้

(๑) อ านาจตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ

อ านาจอธิการบดีและวาระการด ารงต าแหน่ง (ม.๒๔,๒๕)



(๑) บริหาร กิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ       
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) บริหาร บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย          
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๔) แต่ง ตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน            
รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหัวหน้าภาค วิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาและ อาจารย์พิเศษ

(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๖) ส่ง เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
(๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วม         

ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
(๘) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๙) ปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่       

สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อธิการบดี

อ านาจอธิการบดี (ม.๒๗)



รองอธิการบดี  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้ ง        
โดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดแีต่งตั้งจากข้าราชการ
พล เ รื อ น ในสถ าบั น อุ ด มศึ กษ าซึ่ ง มี คุ ณสมบั ติ           
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และให้อธิการบดีมีอ านาจ
ถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี พ้นจากต าแหน่งด้วย 

การแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (ม.๒๕)



ในวิทยาเขต ให้มี
๑. รองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ค า แ น ะ น า ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี                   
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
วิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

๒. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๓)

วิทยาเขต (ม.๒๙ และ ๓๐)



มาตรา ๓๔ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวน
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได้ 

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยการสรรหาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 

รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ ง โดยค าแนะน าของคณบดี         
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และให้อธิการบดีมีอ านาจ
ถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี 

วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งคณบดี ให้น ามาตรา 
๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การรักษาราชการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๒๘ มาใช้บังคับ         
โดยอนุโลม 

เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย (ม.๓๔)



มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย คณบดี
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจ านวนหนึ่ง 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่งของกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ม.๓๕) 



มาตรา ๓๖ ในคณะ ให้มีคณบดี เป็นผู้ บั งคับบัญชา           
และรับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวน    
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบ        
ตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่งของคณบดีและรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง และการ
รักษาราชการแทน ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ในคณะ ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก
จ านวนหนึ่ง 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบ
บริหารงานในคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คณะและคณะกรรมการประจ าคณะ (ม.๓๖-๓๗)



มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา         
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการ        
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ า โดยการ
สรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู้มีคณุสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี 
และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า            
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาโดยค าแนะน า
ของคณบดี 

คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทนให้น ามาตรา 
๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ภาควิชา (ม.๓๙) 



มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการ
สถาบันหรือผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสถาบันหรือส านัก แล้วแต่กรณี และจะ
ให้มีรองผู้อ านวยการสถาบันหรือรองผู้อ านวยการส านัก
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันหรือผู้อ านวยการ
ส านักมอบหมายก็ได้ 

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่ งของผู้ อ านวยการสถาบันหรือ
ผู้อ านวยการส านัก และรองผู้อ านวยการสถาบันหรือ       
รองผู้อ านวยการส านักตามวรรคหนึ่ งและการรักษา 
ราชการแทน ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สถาบันหรือส านัก  (ม.๔๐)



ม า ต ร า  ๔ ๑ ใ น ส ถ า บั น ห รื อ ส า นั ก  ใ ห้ มี
คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก แล้วแต่กรณี 

องค์ ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ประจ าสถาบันหรือส านัก ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือคณะกรรมการ
ประจ าส านัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน
หรือส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก  (ม.๔๑)



มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือส่วน ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือ           
รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามจ านวนที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
มอบหมายก็ได้

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
และการรักษาราชการแทนให้น าความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาในวิทยาลัย ให้น าความในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

วิทยาลัย (ม.๔๒)



มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี 

องค์ ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และการจัดระบบบริหารงานใน
วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและคณะ (ม.๔๓)



มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบั งคับ  ประกาศและระ เบียบ          
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราช
กฤษฎีกา ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจ
หน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ ในบทเฉพาะกาลนี้  ให้ รั ฐมนตรี เป็น            
ผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

บทเฉพาะกาล (ม.๕๙)



การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินั ย โดยน ากฎหมายอื่ น                       
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ค าว่า “น ากฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม” หมายความว่า การน า
หลักการและรายละเอียดของกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ เพื่อให้การด าเนินการ                 
ตามกฎหมายก าหนดให้มีการอนุ โลมกฎหมายอื่นมาใช้บังคับนั้นบรรลุผล
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์และหลักการของกฎหมายที่ก าหนดให้มีการ
อนุโลมนั้น ตัวอย่างเช่น การตั้งกรรมการสอบสวนจากหน่วยงานอื่น ในส่วนของ
รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนฯ ถือว่าเป็น
สาระส าคัญต้องเป็นไปตามกฎหมายที่อนุโลมนั้น ดังนั้นหากตั้งกรรมการสอบสวน      
ผิดตั้งแต่แรกแม้จะเปลี่ยนให้ถูกต้องในภายหลังก็เป็นค าสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น การแต่งตั้งประธานกรรมการจากข้าราชการทหาร แต่กฎหมายที่อนุโลม          
ใช้บังคับก าหนดให้ตั้งจากข้าราชการพลเรือน เป็นต้น (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๘/๒๕๔๗ ประชุมใหญ่)

ความหมายของค าว่า “อนุโลม”



การที่กฎหมายหรือระเบียบขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดให้ สามารถน ากฎหมายหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน หรือ
ลูกจ้างมาใช้บังคับโดยอนุโลม มีผลเป็นการน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้บังคับโดยปรับให้เข้ากับสภาพข้อเท็จจริงของ
หน่วยงานที่จะน ามาใช้เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า จ าเป็นต้อง
แต่งตั้งกรรมการสอบวินัยจากข้าราชการพลเรือน อย่างไร       
ก็ตามการแต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนจะต้องแต่งตั้งจาก
ผู้ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา       
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๙/๒๕๕๙)

ความหมายของค าว่า “อนุโลม” (ต่อ)



การตั้งรองอธิการบดีกรณีอธิการบดีรักษาราชการแทน
และการตั้งกรรมการสภาจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ม.เกษตรศาสตร์)

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ 
ค ณ ะ ที่  ๒  แ ล ะ ค ณ ะ ที่  ๘ )  ไ ด้ พิ จ า ร ณ า ข้ อ ห า รื อ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๒๐         
แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้มี       
สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ         
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑



มาจากตัวแทนของบุคลากรประเภทต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มาเป็น
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ล าหรับองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ก าหนดให้มีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี ประกอบกับข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร  ส ภ า
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์  ประเภทผู้ บริ หาร ซึ่ งเลื อกจาก                  
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดคุณสมบัติของ

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีว่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จึงเห็น
ได้ว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

ตามข้อหารือนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจาก     
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ฯ  ป ร ะ ก อ บ กั บ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก

ค าวินิจฉัยชี้คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฯ โดยที่ประชุมของผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี ได้มีมติ เลือก นายด ารง ศรีพระราม รักษาการแทน              
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยเห็นว่าเป็นการด าเนินการ 
ต า ม ม า ต ร า  ๔ ๖  ว ร ร ค ส อ ง  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ แล้ว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ 
คณะที่ ๒ และคณะที่ ๘) เห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๔๖ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ก าหนดใหใ้นกรณีที่มี

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
หรือก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือให้มี
อ านาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทนท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ 
หรือมีอ านาจหน้าที่เซ่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในระหว่างรักษาการ
แทน นั้น เป็นการก าหนดให้ผู้รักษาการแทนในต าแหน่งนั้นมีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษาการแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เท่านั้น แต่มิได้มีความหมายรวมไปถึงการให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้มี
คุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการใด  ๆ
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ด้วย โดยในกรณีดังกล่าวนั้นได้เคยมี
ความเห็นของคณะกรรมการ กฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๑๘๒/๒๕๕๖

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในกรณีท านองเดียวกันนี้ไว้แล้ว ดังนั้น 
การด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๔) 
ข้างต้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้นายด ารงฯ ซึ่งเป็น           
ผู้ รั กษาการแทนรองอธิการบดี  ขาดคุณสมบัติ เป็นกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลั ย แต่ การพ้นจากต าแหน่ งเซ่ นว่ านี้ ย่ อมไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่           
ทั้งนี้ ตามนัย ม. ๑๙  แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙

การที่ นายด ารงฯ ขาดคุณสมบั ติ ในการเป็ นกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



เกษตรศาสตร์ฯ เป็นเหตุให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง 
การด าเนินการต่อไปเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงต้องน า มาตรา ๒๑ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ที่ก าหนดให้
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่ง      
ที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
เท่าที่มีอยู่มาใช้บังคับ เพื่อที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าว      
จะได้ไปด าเนินการแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี  
ตามมาตรา ๒๒ (๘) และมาตรา ๓๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งดังกล่าวเลือกกันเองหนึ่ งคนเป็นกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ต่อไป

อนึ่ง ปัญหาตามข้อหารือนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากผู้รักษาการแทน
อธิการบดี ได้ด าเนินการแต่งตั้ งผู้ รักษาการแทนรองอธิการบดี               
ซึ่ งตามหลักการในมาตรา ๒๒ (๘) และมาตรา ๓๓ วรรคสาม             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ผู้รักษาการแทน
อธิการบดีสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งรองอธิการบดีได้     
โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ถ้าผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีได้ด าเนินการตามหลักการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว           
ก็จะไม่ท าให้เกิดปัญหาตามข้อหารือนี้

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ (ต่อ)



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ลอกผลงานทางวิชาการจึงขาดคุณธรรมและจริยธรรม

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การประเมินปริญญานิพนธ์หรือ
งานวิจัยจะต้องประเมินทั้ง ๕ บท ไม่ใช่ประเมินผลเพียงบทใดบท
หนึ่งเท่านั้น การประเมินต้องประเมินทุกประเด็นอย่างครอบคลุม
โดยให้น้ าหนักความส าคัญใกล้เคียงกันนั้น เห็นว่า บทที่ ๒ เป็น
ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องท าการศึกษาวิจัย
จากเอกสารอ้างอิง ซึ่งเป็นต าราและบทความจากต่างประเทศด้วย
ตนเองเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความรู้ในส่วนที่เป็น
แนวความคิดและทฤษฎีในเรื่องที่จัดท าปริญญานิพนธ์จริง 
ข้อความในบทที่ ๒ จึงถือเป็นสาระส าคัญ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
ได้คัดลอกข้อความจากปริญญานิพนธ์ ของผู้อื่นโดยมีส่วน            
ที่เหมือนกันทุกตัวอักษรประมาณ ๑๕ หน้า จะไม่ตรงกันบางส่วน



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๒/๒๕๕๘ (ต่อ)
ก็เฉพาะการอ้างอิง พ.ศ. และปีที่พิมพ์เท่านั้น แม้จะคัดลอก
ข้อความเพียงส่วนหนึ่งก็ตาม แต่ก็ท าให้ปริญญานิพนธ์ของผู้ฟ้อง
คดีไม่ได้มาตรฐาน และยังถืออีกว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ขาดจริยธรรม 
และคุณธรรม อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น 

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ชอบแล้ว 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน





อ านาจในการควบคุมบังคับบัญชา บางครั้ง
เรียก “อ านาจบังคับบัญชา” หมายถึง อ านาจที่
หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองใช้ปกครองผู้อยู่         
ใต้บังคับบัญชา โดยมีอ านาจทั้งในแง่ความเหมาะสม
ของการด าเนินงาน และการควบคุมให้การท างาน
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นอ านาจในการ
ควบคุมบังคับบัญชาจึงเป็นอ านาจภายในองค์กร     
นิติบุคคลเดียวกันที่ผู้มีอ านาจสูงสุดในองค์กรนั้น    
ใช้ในการปกครองผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรดังกล่าว 

(๒). อ านาจในการควบคุมบังคับบัญชา



การควบคุมบังคับบัญชา
การควบคุมบังคับบัญชา (Controle Hie’rarchiue) เป็นการใช้

อ านาจของผู้บังคับบัญชาที่มีเหนือผูใ้ต้บังคับบัญชาเพื่อควบควบคุมและ
ตรวจสอบทั้งความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมหรือดุลพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชามีอ านาจยกเลิกเพิกถอนหรือสั่ง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท านั้นได้ ซึ่งในกรณีของการบริหาราชการ
แผ่นดินก็คือความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการ         
ส่วนภูมิภาค(จังหวัด,อ าเภอ) หรือภายในราชการส่วนกลางสังกัดเดียวกัน
หรือภายในราชการส่วนภูมิภาคด้วยกันเอง

การควบคุมบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแล
โดย...ช านาญ จันทร์เรือง



ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา....."ห้ามเข้าห้องท างาน"
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสั่งของนายกองค์การบริหาร         

ส่วนต าบลมีลักษณะเป็นการสั่งการเกี่ยวกับการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ราชการทั่วไป เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ อันถือเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครองในการสั่งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ อันเป็นเรื่องของการบังคับบัญชา
เพื่อบริหารงานภายในองค์กรมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ เจ้าหน้าที่
ที่ถูกห้ามยังคงปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล มีต าแหน่ง 
เงินเดือน และสิทธิประโยชน์สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายเช่นเดิม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑



ค าสั่งจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย          
ไม่ใช่ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเมื่อเป็นค าสั่ งในเรื่องการ
บริหารงานภายในองค์กรของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะ
ผู้ใช้อ านาจบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
จึงไม่อาจถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกห้ามเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้            
อันเนื่องจากค าสั่งดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง           
ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑(ต่อ)



ด้วยเหตุนี้ การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นการ        
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการทั่วไปเพื่อ
บริหารงานภายในองค์กรมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ถือเป็น
มาตรการภายในของฝ่ายปกครองในการสั่งให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใน
หน้าที่ราชการเป็นเรื่องของการบังคับบัญชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าสั่ง   
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและไม่ถือว่าเป็นผู้ ได้รับความเดือดร้อน          
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้      
อันจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง     
ให้เพิกถอนมาตรการภายในฝ่ายปกครอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๐๒/๒๕๖๑(ต่อ)





อ านาจในการควบคุมก ากับ บางครั้งเรียกว่า 
“อ านาจควบคุมก ากับดูแล” หมายถึง อ านาจที่องค์กร   
ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรอื่นใช้การก ากับให้
องค์กรนั้น ๆ ท างานภายใต้กรอบของกฎหมาย ดังนั้น 
อ านาจในการควบคุมก ากับ จึงเป็นอ านาจระหว่าง
หน่วยการปกครองที่เป็นนิติบุคคลสองหน่วยขึ้นไปที่มี
กฎหมายก าหนดความสัมพันธ์ไว้

(๓). อ านาจในการควบคุมก ากบั



การก ากับดูแล

การก ากับดูแล (Tutelle Administrative) เป็นการใช้อ านาจ
ของราชการส่วนกลางกับราชการส่วนภูมิภาคเพื่อตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของราชการส่วนท้องถิ่นว่าชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีอ านาจไม่
อนุมัติให้การกระท านั้นมีผลบังคับหรืออาจยกเลิกเพิกถอนการ
กระท านั้นแล้วแต่กรณี แต่ไม่มีอ านาจตรวจสอบความเหมาะสม
หรือการใช้ดุลพินิจหรือสั่งการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไว้ได้

การควบคุมบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแล
โดย....ช านาญ จันทร์เรือง (ต่อ)



ความแตกต่างระหว่าง
การควบคุมบังคับบัญชากับการก ากับดูแล 

การควบคุมบั งคับบัญชานั้นเป็นอ านาจของผู้บั งคับบัญชา               
ในการควบคุมการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นอ านาจทั่วไป           
ที่เกิดจากการจัดระเบียบภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งเป็นไปตาม
หลักการบังคับบัญชา จึงไม่ต้องมีกฎหมายมาบัญญัติให้อ านาจไว้        
เป็นการเฉพาะในรายละเอียดอีกผู้บังคับบัญชามีอ านาจควบคุมการกระท า
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทั้งในเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย (le’galite’)
และควบคุมได้ความเหมาะสม (opportunite’) ซึ่งเป็นดุลพินิจ

การควบคุมบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแล
โดย....ช านาญ จันทร์เรือง (ต่อ)



ความแตกต่างระหว่าง
การควบคุมบังคับบัญชากับการก ากับดูแล 

ส่วนการก ากับดูแลนั้นอ านาจของผู้ก ากับดูแลจะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน และผู้ก ากับดูแลจะใช้
อ านาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัตินั้นไม่ได้ ผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะ
ควบคุมได้เฉพาะเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่อาจก้าวล่วง
เข้าไปควบคุมในเรื่องความเหมาะสมหรือดุลพินิจของการกระท านั้น 
เพราะตามหลักการของการกระจายอ านาจ(de’centralisation) การเข้า
ไปควบคุมความเหมาะสมหรือการควบคุมดุลพินิจคือการท าลายความ

การควบคุมบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแล
โดย....ช านาญ จันทร์เรือง (ต่อ)





(๔) อ านาจดุลพินิจ

ดุ ล พิ นิ จ ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ที่ ก ฎ ห ม า ย          
ให้อ านาจฝ่ายปกครองตัดสินใจที่ จะ เลือก        
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือกระท าการไปในทางใดทางหนึ่ง ที่เห็นว่า
เหมาะสม ในกรณีที่กฎหมายให้ทางเลือกหลายทาง 
ซึ่งหากเลือกกระท าการไปในทางใดโดยมีเหตุผล          
อั น ส ม ค ว ร แ ล้ ว ก็ ล้ ว น เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ที่           
ชอบด้วยกฎหมาย



ในรัฐเสรีประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนย่อม
เป็นหลัก การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นข้อยกเว้น 
ดังนั้น ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดอันเป็นการกระทบสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้ ต้องเป็นการกระท าที่มีกฎหมายให้
อ านาจไว้ หากไม่มีกฎหมาย ย่อมไม่มีอ านาจ อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายบางฉบับได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจได้ 

อ านาจดุลพินิจ คือ เสรีภาพในอันที่จะเลือก (Freedom of choice)
แต่ต้องมีเหตุผล อธิบายได้ การใช้ดุลพินิจโดยไร้เหตุผล เท่ากับ
อ า เภอใจ  การ เกิ ดขึ้ นและการด า ร งอยู่ ของดุ ลพิ นิ จ            
ฝ่ายปกครอง มีความมุ่งหมาย 2 ประการ

อ านาจดุลพินิจ 



1. ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์อันชอบธรรม       
แก่ประชาชนจากการใช้อ านาจอ าเภอใจของรัฐฝ่ายปกครอง

2. การอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในทุกกรณี            
จะบรรลุผลได้ต้องให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ (การตอบสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชนเป็นสิ่งไม่คงที่ มีความเป็นพลวัตร 
เปลี่ยนแปลงได้)

กรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า “ให”้ = มีหน้าที่ต้องท า
กรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า “อาจ” หรือ “ก็ได้”  = จะท าหรือ      

ไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
กรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า “ให้มีอ านาจ” = อาจมีอ านาจ       

หรือดุลพินิจ ก็ได้

อ านาจดุลพินิจ (ต่อ)



ดุลพินิจและหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจ

การใช้ดุลพินิจ คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจเป็นเฉพาะกรณี ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
จริงจะมีมาตรการวางไว้ล่วงหน้าไม่ได้  เช่น ภายในหน่วยงานจะก าหนดว่าเอกสาร
ที่เป็นความลับของทางราชการห้ามเปิดเผยจะท าไม่ได้ เพราะเท่ากับไม่เปิดโอกาส            
ให้ผู้รับผิดชอบในเอกสารใช้ดุลพินิจที่จะเปิดเผยหรือไม่
อ านาจในการใช้ดุลพินิจ ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ดุลพินิจ
หรือไม่ แต่อ านาจดุลพินิจ เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตัดสินใจอย่างอิสระ
ภายหลังจากที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงของเรื่องแล้ว
ต้องใช้ดุลพินิจอย่างเสมอภาค หมายความว่าในกรณีที่มีข้อเท็จริงอย่างเดียวกัน
ต้องใช้ดุลพินิจไปในทางเดียวกัน
การใช้ดุลพินิจไม่ใช่เป็นเรื่องใช้อ านาจตามอ าเภอใจ แต่ต้องใช้อย่างมีเหตุผล 
ภายในกรอบของกฎหมายซึ่งมาตรา ๑๕ ได้ก าหนดให้ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่              
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน   
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกัน
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ได้ก าหนดอ านาจดุลพินิจเพิ่มเติมดังนี้
“อ านาจดุลพินิจไม่ใช่อ านาจสมบูรณ์ซึ่งปราศจาก

เงื่ อนไขที่ องค์กรฝ่ ายปกครองจะใช้ ได้ตามอ า เภอใจ                
แต่จะต้อง เป็นการเลือกที่จะออกค าสั่ งหรือมาตรการ           
ที่กฎหมายเปิดช่องให้กระท า โดยพิจารณาว่าตนสมควร          
จะออกค าสั่งหรือใช้มาตรการใดจึงจะสามารถด าเนินการ        
ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย           
เพื่อประโยชน์ของมหาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด”

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๑
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ก.  หลักแห่งความเหมาะสม หรือ หลักความสัมฤทธิ์ผล 
(Principle of Appropriateness)

ข.  หลักแห่งความจ าเป็น 
(Principle of Necessity)

ค.  หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ
(Principle of Proportionality – stricto sensue)

๑) แนวทางในการควบคุมการใช้ดุลพินิจ



ก. หลักแห่งความเหมาะสม
บางครั้งเรียกว่า “หลักความสัมฤทธิ์ผล” เป็นหลักที่บังคับว่าในบรรดามาตรการ            

ที่กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับกับราษฎรได้นั้น ฝ่ายปกครองจ าต้องใช้
วิจารณญาณเลือกเอามาตรการที่สามารถท าให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นส าเร็จลุล่วง
ไปได้เท่านั้น มาตรการใดที่ไม่สามารถท าให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจปรากฏ
เป็นจริงขึ้นมาได้เลย ย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักการดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้บังคับได้ ดังนั้น 
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ จึงกล่าวว่า “หลักความเหมาะสม” จึงเป็นสิ่งเดียวกับ “สามัญส านึก” 
ของคนธรรมดาทั่วไป มาตรการใดที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับแก่ราษฎร์แล้วไม่ก่อให้เกิด
ผลตามที่ต้องการจะให้เกิดได้อย่างแน่แท้ หรือมาตรการที่ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่
ต้องการจะให้เกิด ถือว่าเป็นมาตรการที่ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น หากฝ่ายปกครอง
ตัดสินใจออกมาตรการที่ไม่สามารถด าเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ฉบับที่ให้อ านาจส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่แท้ จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่ายปกครองมี
ความมุ่งหมายภายในใจที่จะใช้มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือด าเนินการให้เกิดผลอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากผลที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจประสงค์จะให้เกิดขึ้น จึงเข้าข่ายเป็น        
“การใช้อ านาจโดยมิชอบ (Abuse of Power) เช่น ค าพิพากษาฏีกาที่ ๑๑๑๐/๒๕๑๒ ,    
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๔๗, อ.๙๐/๒๕๔๗ เป็นต้น
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ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีค าสั่งไม่เปิดเผยรายงาน          
การประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรายงาน           
การประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวข้องกันคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะในการประชุม
ดังกล่าวอาจจะมีค าพูดพาดพิงถึงหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งการเปิดเผย
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าในการประชุมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสด     
การประชุมฯทางวิทยุกระจายเสียง ดังนั้น ความมุ่งหมายที่จะคุ้มครอง     
ความปลอดภัยจึงไม่อาจเป็นไปได้เพราะเรื่องการประชุมได้มีการถ่ายทอด
กระจายเสียงไปอย่างกว้างขวางแล้ว

ตัวอย่างที่ ๑ (หลักแห่งความเหมาะสม) 



Rachai Asavesna (2  July  2019)

ตัวอย่างที่ ๓ (หลักแห่งความเหมาะสม)
การย้ายข้าราชการระดับ ๖ ไปปฏิบัติงานที่ท่าเทียบเรือแม้จะเป็นไปตาม

เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่จะท าการก ากับดูแลการด าเนินกิจการท่าเทียบ
เรือส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ตาม แต่การก ากับดูแลดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีออกไป
ปฏิบัติงานเป็นการประจ าก็ได้ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่เพียงตรวจสอบ             
การด าเนินการตามสัญญาของเอกชนเป็นครั้งคราว และในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร
กระท าได้สะดวก ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปนั่งปฏิบัติงาน
ประจ า ณ ท่าเทียบเรือ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน         
ที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน การให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจ า ณ ท่าเทียบเรือ ท าให้              
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ได้ อันจะท าให้การบริหารงานบุคคลในส านักงาน            
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ค าสั่งดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย         
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐/๒๕๔๗)
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ตัวอย่างที่ ๔ (หลักแห่งความเหมาะสม)
การที่ติดตั้งตู้วงจรไฟฟ้าของกรมทางหลวงปิดบัง      

หน้าร้านและทางเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๆ ที่ยังสามารถ
ย้ายเปลี่ยนต าแหน่งที่จะติดตั้งไปที่อื่นได้ จึงเป็นการจ ากัด
สิทธิของผู้ฟ้องคดีเกินความจ าเป็น การก าหนดต าแหน่ง        
ที่ติดตั้งตู้วงจรไฟฟ้าของกรมทางหลวงดังกล่าวจึงยังมิได้
สัดส่วนกันระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์            
ส่วนบุคคล (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๒/๒๕๔๙)



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๘/๒๕๕๕ (ต่อ)

ก าหนดอายุมาก
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

ในการที่จะให้เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ทั้งที่
ศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญและสายอาชีพและการศึกษานอก
โรงเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทาง
การศึกษาได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุน          
ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุน
ซึ่งส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนา
ท้องถิ่นหรือรับใช้สังคมให้ยาวนานพอสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิรับทุนมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผล
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวและโครงการ
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๘/๒๕๕๕ (ต่อ)

หรือส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งถือว่ายังด้อยโอกาสแต่มีผลการเรียนดี   
ได้มีโอกาสรับการศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเยาวชนอื่น เมื่อนับถึง
วันปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๓๘ ปี ๙ เดือนเศษ     
จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนตาม
โครงการทุนศึกษา ดังนั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก    
ผู้รับทุนศึกษาเฉพาะที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก            
จึ ง ช อบ ด้ ว ย กฎ หม าย แ ล ะ ไ ม่ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร จ า กั ด สิ ท ธิ                
หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๐       
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



ข. หลักแห่งความจ าเป็น (Principle of Necessity)

หมายความว่า ในบรรดามาตรการหลาย ๆ มาตรการซึ่งล้วน
แต่มีความเหมาะสมและเป็นมาตรการที่ล้วนท าให้การกระท า
ดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งสิ้น (equality 
effective) มาตรการใดมีลักษณะเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ มาตรการนั้นจึงถือ
ว่าเป็นมาตรการที่จ าเป็นและรัฐจ าต้องเลือกใช้มาตรการนั้น ๆ (มี
มาตรการที่ เหมาะสมหลายมาตรการที่ท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์) ความคิดนี้ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ กล่าวว่ามาจาก
หลักการที่ว่า “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้ายสองสิ่งที่จ าเป็นต้องเลือก 
บุคคลควรจะเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยที่สุด” ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงมี
อ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรได้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่
การด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมย์หรือวัตถุประสงค์ของ



ข. หลักแห่งความจ าเป็น (Principle of Necessity) (ต่อ)

กฎหมายเท่านั้น การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่ง
ความจ าเป็นแก่ การด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมย์หรือวัตถุประสงค์
ของกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถเห็นได้ชัดจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรค
หนึ่งซึ่งบัญญัติว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะ
กระท ากระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้”

ตั วอย่ า ง  เช่ น  ค าสั่ ง ย้ า ย ไปประจ าที่ ท่ า เที ยบ เ รื อ รั ษฎา
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๔๗) การจ ากัดการประกอบ
อาชีพประมง(แหนอวน)ช่วงปลาวางไข่ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.๕๑/๒๕๔๗)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

การที่มีผู้ขอดูหนังสือประกอบหนังสือแสดงเจตจ านง (Secret Letter)
จ านวน ๗ ฉบับ (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า Side Letter) จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะคือความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลได้และจะสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล แต่การเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นเดียวกัน
เพราะอาจจะก่อให้เกิดการแสวงหาก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็น
อันตรายอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหาสถานะการเงิน ความมั่นคงของสถาบันของเงินและความ
มั่นคงและสถาบันการเงินทั้งระบบ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้เลือกมีค าสั่ง
ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ตัวอย่างที่ ๑ (หลักแห่งความจ าเป็น)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

กรมประมงออกประกาศห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบางชนิดในฤดู
ปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนมีก าหนด ๓ เดือนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และสัตว์น้ าวัยอ่อนถูกจับมาก
เกินควร และเพื่อให้สัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ถาวรตลอดไป แม้จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมง แต่ก็เป็นเพียง         
ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้ประกอบอาชีพประมงสามารถน าเรือออกไป  
ท าการประมงนอกพื้นที่หรือใช้เครื่องมือท าการประมงอื่นที่ไม่ต้องห้าม ประกาศ
ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ      
ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบอาชีพการประมงจ านวน ๒๓ คน         
จะได้รับ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๔๗)

ตัวอย่างที่ ๒ (หลักแห่งความจ าเป็น)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

เมื่อจุดก่อสร้างสะพานลอยบริเวณพิพาทเป็นสี่แยกซ่ึงไม่มี
สะพานลอยคนเดินข้ามถนน อีกทั้งเป็นเขตชุมชนและมีโรงเรียนอยู่
หลายแห่ง กรณีจึงถือได้ว่าการก่อสร้างสะพานลอยที่พิพาทมีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในบริ เวณดังกล่ าว               
แม้บังทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีบ้างแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างเพียง
พอที่จะท าทางเข้าออกจากที่ดินได้ ดังนั้น การก าหนดจุดก่อสร้าง
สะพานลอยคนเดินข้ามถนนที่พิพาทของหน่วยงานทางปกครอง        
จึงเป็นการกระท าหรือใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๓/๒๕๔๙)

ตัวอย่างที่ ๓ (หลักแห่งความจ าเป็น)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

การให้ผู้ฟ้องคดีออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะมีพฤติการณ์ก้าวร้าว
ในลักษณะพูดดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แม้จะถือเป็น             
ผู้บกพร่องในด้านความประพฤติ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นคนมีบุคลิกพูดจา           
โผงผาง ไม่ส ารวม เป็นคนพูดตรง ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นร้ายแรง             
ที่วิญญูชนไม่อาจรับได้หากให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ้บ้านต่อไป ค าสั่งให้ออกจาก
ต าแหน่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่าการลงโทษวินัย
ขั้นร้ายแรงซึ่งมีโทษปลดออกหรือไล่ออก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจเกินความจ าเป็น      
ในการใช้มาตรการควบคุมความประพฤติของผู้ใหญ่บ้าน ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๑)

ตัวอย่างที่ ๕ (หลักแห่งความจ าเป็น) 



ค. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ

บางครั้งแรกว่า “หลักความสมเหตุผลหรือสมดุล” แม้ว่า
มาตรการที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับกับประชาชนแม้จะ
สอดคล้องกับ “หลักความเหมาะสม” คือสามารถด าเนินการ        
ใ ห้ บ ร ร ลุ เ จ ต นา รมณ์ ห รื อ ค ว ามมุ่ ง หม ายขอ งกฎหมาย               
ฉบับที่ ให้อ านาจ และ “หลักความจ าเป็น” คือมาตรการที่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดแล้ว 
ก็ตาม แต่ในการออกมาตรการดังกล่าวย่อมจะก่อให้เกิดทั้ง
ประโยชน์และโทษแก่ทุกฝ่ายที่เป็นผู้รับผลจากการออกมาตรการ
นั้น ๆ ดังนั้น “หลักความได้สัดส่วน ในความหมายอย่างแคบ”จึง
เป็นหลักการที่ท าหน้าที่ในการเรียกร้องให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่าง
ความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่เอกชนและหรือแก่สังคมโดยรวม     
กับประโยชน์อันมหาชนจะพึงได้รับจากมาตรการใดมาตรการหนึ่ง



ค. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (ต่อ)

ที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับ โดยมาตรการที่สามารถด าเนินการ              
ให้บ รรลุ เ จตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ ให้ อ านาจและ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด           
และขณะเดียวกันเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน
หรือส่วนรวมมากที่สุดด้วยเช่นกันจึงเป็นมาตรการที่สอดคล้อง       
ต่อหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ เช่น การเปิดทาง
กับค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาไฟฟ้า (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๑๑/๒๕๔๗) คดีเกี่ยวกับผังเมือง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ อ.๑๗/๒๕๔๕) และการก าหนดพื้นที่สีเขียวส าหรับประโยชน์
สาธารณะ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๔๕)



ค. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (ต่อ)

หลักความได้สัดส่วนเป็นหลักกฎหมายที่รับประกันว่าฝ่ายปกครอง
จะต้องกระท าการทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายและประชาชน
ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๙๔/๒๕๕๐
การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท า

อื่นใดในทางปกครองมาบังคับใช้กับประชาชนนั้น นอกจากจะต้องมี
กฎหมายให้อ านาจและด าเนินการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ านาจของตนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือพอเหมาะพอประมาณเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ให้อ านาจและกระทบต่อสิทธิของประชาชนเท่าที่จ าเป็นและ
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าความเสียหายที่ปัจเจกบุคคลได้รับ



ค. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (ต่อ)

ดังนั้น ในการกระท าทางปกครองของฝ่ายปกครอง นอกจากจะต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายมอบอ านาจให้และเป็นไป
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนดแล้ว วิธีการหรือมาตรการที่
เลือกใช้จะต้องมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายให้อ านาจ โดยมีดุลยภาพระหว่างประโยชน์
สาธารณะและความเสียหายของปัจเจกบุคคล หากวิธีการหรือมาตรการ
ที่ฝ่ายปกครองเลือกใช้ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จลงได้
หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะเลือกใช้มาตรการนั้นหรือก่อความเสียหาย       
แก่ปัจเจกบุคคลมากกว่าที่ประโยชน์สาธารณะจะได้รับ ฝ่ายปกครอง        
ก็จะต้องละเว้นจากกฎเกณฑ์หรือมาตรการดังกล่าวนั้นและศาลปกครอง
มีอ านาจสั่งห้ามมิให้ฝ่ายปกครองกระท าการน้ันได้



ค. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (ต่อ)

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .  ๕๕/๒๕๔๙,           
อ.๗๗๒/๒๕๕๕

ในกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่การเพิกถอนการกระท าอันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นจะท าให้ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย ศาลปกครอง          
ก็มีอ านาจที่สั่งให้เพิกถอนการกระท าบางส่วนหรือให้กระท า
กา ร ใ ด  ๆ เพื่ อ คุ้ ม ค รอ งปร ะ โ ยชน์ ส า ธ า รณะและ            
ความเสียหายเอกชนนั้นก็ได้



Rachai Asavesna (2  July  2019)

ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ที่ห้ามสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารที่มี
ขนาดหรือความสูงไม่เกินข้อก าหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา กทม.และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาระบบเมืองในภาคต่างๆและเขตปริมณฑลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ในที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงการบริการสาธารณะ

ตัวอย่างที่ ๒ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

และพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและทางพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ห้ามสร้าง
อาคารที่อยู่อาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารที่มีขนาดหรือ
ความสูงไม่เกินข้อก าหนดในที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงแม้จะมีข้อขัดข้องในการ
ใช้สิทธิของบุคคลอยู่บ้าง (๓ ราย) แต่ก็มีสัดส่วนน้อยกว่าประโยชน์ที่ กทม. 
และประชาชนส่วนรวมได้ รับ (ค าพิพากษาศาลปกครองสุ งสุดที่                
อ.๑๗/๒๕๕๗)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

การออกประกาศห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ท าการ
ประมงในพื้นที่บางแห่งเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพและ   
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะอวนรุนมีลักษณะที่ท าให้
สามารถจับสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่หน้าดินได้ซึ่งจะมีกลุ่มลูกสัตว์น้ าเศรศฐกิจปนอยู่ด้วย
นั้น แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ      
ผู้ฟ้องคดี แต่เม่ือชั่งน้ าหนักผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับกับผลประโยชน์
สาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว เห็นได้ว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องได้รับเบาบางกว่า
ความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกาศฉบับดังกล่าวจึงเป็นมาตรการ         
ที่ จ า เป็ นแก่ การด า เนิ นการ เพื่ อ ให้ บรรลุ เจตนารมย์ ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป ประกาศดังกล่าว
จึงชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๔๙)

ตัวอย่างที่ ๕ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)
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แม้โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. เลียบคลอง.....จะเป็น
โครงการที่ อบต. มีหน้าที่ในการจัดให้มีตามกฎหมาย .....แต่ต้อง
วินิจฉัยต่อไปให้ได้ว่า...การกระท านั้น...เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย... หากประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ..เมื่อเทียบกับ
....ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ...(แม้เป็นเอกชนคนเดียว).....นั้น
ไม่ได้สัดส่วนกัน เช่น ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบมากกว่า.....เช่นนี้ถือว่า
เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร.....เป็นเหตุให้
กระทบสิทธิต่อผู้ฟ้องคดี...และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย.... 
กรณีจึงเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคด.ี.. (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ ๓๙๔/๒๕๕๐)

ตัวอย่างที่ ๖ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)



Rachai Asavesna (2  July  2019)

เมื่อในคดีนี้...ปรากฏข้อเท็จจริงว่า...การสร้างทาง
หรือถนนของผู้ถูกฟ้องคดี....จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนโดยส่วนรวมและเป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย..แต่เมื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว...ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ผู้ฟ้องคดี........
อย่างไม่เป็นธรรม.....จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๒/๒๕๕๕)

ตัวอย่างที่ ๗ (หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ)



การสร้างสะพานลอยปิดทางเข้าออกที่ดินของเอกชน
การสร้ างสะพานลอยปิดทาง เข้ าออกที่ ดิ น เอกชน             

ซึ่งเป็นกรณีที่ปิดเกือบทั้ งหมดเจ้าของที่ดินขอให้แก้ไข           
แ ต่ ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ไ ด้ ก่ อ ส ร้ า ง เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว                
และกรมทางหลวงอ้างว่าได้ประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว          
แต่ไม่มีผู้ใดคัดค้าน รวมทั้งสามารถอ านวยความสะดวก
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนและทางเป็นอย่างยิ่ง 
ศาลวินิจฉัยว่า แม้กรมทางหลวงจะมีอ านาจ แต่ก็ต้องใช้
อ านาจให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนมิใช่ตามอ าเภอใจ 
รวมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบด้วย

เมื่อปรากฏว่าเป็นการสร้างทางปิดทางเข้าออก เกือบ
ทั้งหมดและไม่มีทางเข้าออกอื่น..จึงถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1491/2559



กรณีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติให้
มีการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถประจ าทาง ซึ่งมีผลเป็นการ
อนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งประจ าทางรายอื่นเดินรถทับ
เส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตบางส่วน อันส่งผลต่อรายได้
ในการประกอบการของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่ง

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า จุดมุ่งหมายหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ก็คือ         
การจัดบริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่าง
เพียงพอและมีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริการสาธารณะและสามารถเข้าถึง
บริการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น แม้คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะมีมติและออกประกาศ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554



ดังกล่าว อันส่งผลต่อรายได้ในการประกอบการของผู้ฟ้องคดี
ก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ของประชาชน
ที่จะสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้โดยไม่ต้องต่อรถ        
กับผลกระทบต่อรายได้ของผู้ฟ้องคดีในเส้นทางการเดินรถที่
ทับซ้อนแล้ว เห็นได้ว่า การใช้ดุลพินิจในการปรับปรุงเส้นทาง
การเดินรถประจ าทางดังกล่าวของคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักของการ
จัดท าบริการสาธารณะข้างต้น กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจ 
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.78/2554 (ต่อ)



การสั่งย้ายข้าราชการ
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสารวัตร

ป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจภูธรกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้รับการเสนอชื่อตามบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจ
ที่ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้ไปด ารง
ต าแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจภูธรสามกระทาย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในล าดับที่  12 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4             
(ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 7) มีความประสงค์จะแต่งตั้งพัน
ต ารวจตรี ย. สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีต ารวจภูธรยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี มาด ารงต าแหน่งในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 7 โดยให้ผู้ฟ้องคดีสับเปลี่ยนต าแหน่งแทน จึงได้มีหนังสือ

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557



ขอท าความตกลงกับกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ซึ่งในวัน
เดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (ผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค 9) ได้มี
หนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ว่าไม่ขัดข้อง ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2(ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ) เห็นชอบแต่งตั้งพันต ารวจตรี ย. 
ตามที่เสนอแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีไป
ด ารงต าแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีต ารวจภูธรยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้
ร้องทุกข์ แต่ อ.ก.ต.ร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์มีมติให้ยกค าร้องทุกข์
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มี          
ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวและ       
มติที่ให้ยกค าร้องทุกข์

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งในส่วนที่
แต่ งตั้ งผู้ฟ้ องคดี  โดยให้มีผลตั้ งแต่วันที่ ศาลปกครองมี             
ค าพิพากษา เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนต้นสังกัดเดิม ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 (คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 
จึงยื่นอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเป็น
รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งเป็น
ต าแหน่งที่สูงกว่าระดับสารวัตรแล้ว ท าให้ค าพิพากษาของ     
ศาลปกครองชั้นต้นที่ เพิกถอนค าสั่ง ไม่มีผลเป็นการแก้ไข      
หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป 
จึงมีเหตุที่จะต้องสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ประเด็นปัญหาคือ การใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีชอบ
ด้วยหลักการใช้ดุลพินิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลหรือสอดคล้องกับหลักคุณธรรมหรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา 55 (3) และมาตรา 57 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ .ศ. 2547 
ประกอบข้อ 14 ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการต ารวจระดับสารวัตรถึงจเรต ารวจแห่งชาติและ
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ได้วางหลักเกณฑ์การ
ใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจไว้อย่างกว้าง ๆ 
เพื่อให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งใช้ดุลพินิจในการจัดสรรข้าราชการต ารวจ

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับงาน  ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ทางราชการ   
เมื่อสาเหตุในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ฟ้องคดีเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 มี
ความประสงค์จะแต่งตั้งพันต ารวจตรี ย. มาด ารงต าแหน่งในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 โดยให้สับเปลี่ยนต าแหน่งกับ       
ผู้ฟ้องคดี  และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จะได้ท าหนังสือชี้แจงต่อ อ.ก.ตร. 
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ว่า เหตุที่แต่งตั้งโยกย้ายผู้ฟ้องคดี  เนื่องจากมี
เรื่องร้องเรียนผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่เมื่อ
ปรากฏว่า ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและ
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ไม่ได้ด าเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี  เนื่องจากในการสอบสวนทาง
ลับทราบว่า ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนทั้งสองรายนั้น ราย
หนึ่งไม่มีตัวตน ส่วนอีกรายหนึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ท าหนังสือ
ร้องเรียน  จึงเห็นได้ว่า สาเหตุการย้ายผู้ฟ้องคดี มิได้เกิดจากความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และมิได้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมที่ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถ คุณสมบัติของบุคคล 
และการจัดคนให้เหมาะสมกับงานเป็นส าคัญ  ซึ่งหากไม่รักษาระบบ
คุณธรรมดังกล่าวไว้ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบอุปถัมภ์  ดังนั้น การมี
ค าสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ฟ้องคดีจึงขัดหรือแย้งต่อหลักคุณธรรม และ
ขัดหรือแย้งต่อกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



โยกย้ายข้าราชการต ารวจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
และเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นและไม่
สามารถกลับไปด ารงต าแหน่งเดิมได้อีกจะถือว่าเหตุแห่งความ
เดือดร้อนหรือเสียหายสิ้นสุดลงหรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ค าสั่งที่พิพาทก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือเสียหายทางด้านจิตใจแก่ผู้ฟ้องคดี ท าให้ผู้ฟ้องคดี         
มีความรู้ สึ กว่ า ไม่ ได้ รับความเป็นธรรมจากผู้ บั งคับบัญชา            
ความเดื อดร้ อนหรื อ เสี ยหายจึ งยั งคงมีอยู่  อัน เป็น เหตุ ให้             
ศาลปกครองต้องมีค าพิพากษาเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
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หรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดไีด้รับการเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นแล้ว และการเพิกถอนค าสั่งจะมีผลเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมี
ค าสั่งมาก่อนตั้งแต่วันที่มีค าพิพากษา ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ต้อง
กลับไปด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามผลแห่ง             
ค าพิพากษาโดยมิให้ส่งผลกระทบกระเทือนกับการด ารงต าแหน่ง
ปัจจุบันและสิทธิตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดี

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.776/2557 (ต่อ) 



การสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ดุลพินิจตามอ าเภอใจ)

ในกรณีที่การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
เทศบาลก าหนด แนวทางให้คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค) สามารถใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนนอย่างเปิด
กว้างตามดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนโดยมิได้มีการก าหนด 
หลักเกณฑ์และกรอบการให้คะแนนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ 
ซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ได้สอบถามผู้เข้าสอบแข่งขันรวมทั้ง     
ผู้ฟ้องคดีเพียงประมาณคนละ ๕ นาที โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี 
คณะกรรมการฯ ถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป แต่คณะกรรมการฯ ให้คะแนน    
ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าผู้ที่สอบแข่งขันได้ในล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๒

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑



ถึง ๒๒ คะแนนโดยไม่มีเหตุผลรองรับการใช้ดุลพินิจในการให้
คะแนนดังกล่าวได้อย่างแจ้งชัด ประกอบกับการที่ไม่มีการก าหนด
กรอบการให้คะแนนไว้จึงมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ 
ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ท าให้การด าเนินการสอบแข่งขัน
ครั้งนี้ไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้เมื่อตามข้อ ๑๐.๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 
และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน        
เพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑ (ต่อ)



เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดให้ใช้คะแนนรวม ซึ่งหมายถึงคะแนนที่
แท้จริง มิใช่หมายถึงอัตราร้อยละของคะแนนที่แท้จริง ดังนั้น          
การค านวณคะแนนรวมโดยการแปลงผลคะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ง (ภาค ข) จากคะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนนให้เป็นร้อยละ ๑๐๐ แล้วน าผลคะแนน ร้อยละที่แปลง
แล้วดังกล่าวมาเป็นคะแนนที่สอบได้ของภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) รวมกับคะแนนที่สอบได้ของ       
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) และจัดล าดับขึ้นบัญชี      
ผู้สอบแข่งขันได้โดยขึ้นบัญชีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ ในล าดับที่ ๕๕ 
จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(ล.๘ น ๘๖๑ )

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑ (ต่อ)



แนวทางในการสอบสัมภาษณ์ 
จะต้องเป็นไปตามแนวทางประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด        

และให้ก าหนด “กรอบการใช้ดุลพินิจ” ของคณะกรรมการ             
ที่ท าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนดังนี้

(1) รายละเอียดการให้คะแนน สัดส่วนการให้คะแนน ช่วงการ
ให้คะแนนขั้นต่ าและขั้นสูงในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเป็นมาตรฐาน
ให้คณะกรรมการใช้ในการให้คะแนนผู้สอบแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

(2) ระยะเวลาที่ ใช้ในการสอบสัมภาษณ์และค าถามที่ ใช้           
ในการสอบสัมภาษณ์ มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถบ่งชี้
ถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม ความรู้
ความสามารถหรือด้านอื่น ๆ ตามที่ประกาศก าหนดไว้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.155/2561



(3) ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนน            
ผู้สอบแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีความแตกต่างจาก           
ผู้สอบแข่งขันรายอื่นอย่างมาก จะต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผล          
ที่รับฟังได้ 

ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ได้ผู้ ที่ มี ความรู้ ที่ เหมาะสมกับต าแหน่ งตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ให้ โอกาสแก่บุคคลมีสิทธิ           
อย่างเท่าเทียมกัน และให้ด าเนินการสอบแข่งขันเป็นไปอย่าง
เปิด เผย โปร่ ง ใส  ตรวจสอบได้  หากไม่ด า เนินการตามนี้              
ถือเป็นปฏิบัติ "ตามอ าเภอใจ"
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สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุดลงหน่วยงานราชการไม่ต่อสัญญา

ผู้เลี้ยงดูเด็กฟ้องร้องโดยมีค าขอ ประการแรกให้ส่วนราชการ      
ท าสัญญาจ้างต่อไป ประการที่สองให้ส่วนราชการชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลได้วินิจฉัยว่าการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะท าสัญญาจ้างต่อไปหรือไม่เป็นอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการตามความเหมาะสม 
ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อ านาจได้จึงออกค าบังคับให้ไม่ได้ 

ในค าขอที่ 1 ดังกล่าว ศาลจึงสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา
แต่ค าขอให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น ศาลสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้ 

เพราะเป็นคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)......

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.827/2559



การที่ สัญญาได้สิ้ นสุดลง และมีระยะเวลาการจ้าง            
ที่แน่นอนจึงเป็นการเลิกจ้างตามสัญญาเป็นอ านาจดุลพินิจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ จะต่อสัญญา         
หรื อ ไม่ ก็ ได้ จึ ง ไม่ ถื อว่ า เป็นการผิ ดสัญญา ศาลจึ งมี               
ค าพิพากษายกฟ้อง

อนึ่ งส่วนผลการประเมินผลนั้น เป็นเพียงเครื่องมือ           
ในการบริหารงานภายในฝ่ายปกครอง .......ผลการประเมิน
จะอยู่ระดับใดก็ตาม...รวมทั้งคณะกรรมการจะมีมติให้จ้างต่อ
หรือไม่ก็ตาม...ก็ไม่มีผลท าให้อ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปลี่ยนแปลงไป...ในการที่จะใช้ดุลพินิจ      
ในการที่จะต่อสัญญาหรือไม่

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.827/2559 (ต่อ)



สท.จะไปดูงานต่างประเทศ
แต่เหลือวาระด ารงต าแหน่งแค่ห้าเดือน

สท.ขออนุมัติไปดูงานต่างประเทศแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับอนุมัตโิดยผู้อนุมัติ
ให้เหตุผลว่าประการแรกงบประมาณมีจ ากัดการใช้งบประมาณในครั้งนี้ 2 
แสนกว่าบาทแต่มีงบประมาณเพียง 300,000 บาทเท่านั้น...ประการที่ 2 
วาระการด ารงต าแหน่งของ สท.เหลือเพียงแค่ 5 เดือน

สท. เห็นว่าการไม่อนุมัตินั้นเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบเพราะประการแรก   
ตัวผู้อนุมัติเองก็สมัครไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ไม่ได้รับการตอบรับ         
จึงเป็นการขัดมาตรา 16 ประการที่สองเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

ศาลวินิจฉัยว่าผู้อนุมัติไม่เป็นผู้ที่ขัดหลักความเป็นกลางแต่ประการใด
เพราะไม่มีส่วนได้เสียกับการไปต่างประเทศดังกล่าวผู้อนุมัติได้ใช้ดุลยพินิจ
โดยชอบแล้วตามเหตุผลข้างต้นเพราะมีงบประมาณจ ากัดและวาระด ารง
ต าแหน่งเหลือเพียง 5 เดือนเท่านั้น

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.377/2561



ลงชื่อท างานแล้วออกไปข้างนอกหลายครั้ง
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหลายครั้ง ตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์
ห้องสมุดและงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตามค าให้การของ
เพื่อนร่วมงานปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีจะออกไปนอกศูนย์บริการวิชาการด้านพืช
และปัจจัยการผลิตทุกวันเป็นปกติ โดยจะมาลงชื่อในตอนเช้าและไปนั่งที่ศาลา 
แล้วก็ออกไปนอก แต่เมื่อก่อนหน้านี้จะมาลงชื่อและออกไปข้างนอกเลย กรณีจึง
รับฟังได้ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗ จนถึงขณะที่มีการสอบสวน รวม
ระยะเวลากว่า ๗ ปี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานราชการใด อีกทั้งเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งได้สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าสั่งกรมวิชาการเกษตร      
ที่ ๑๖๐๑/๒๕๕๕ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จหรือบ านาญต่อไป จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 55/2561



ต้องพ้นจากต าแหน่ง (หลักเป็นกลาง)
การจ้างลูกเขยเข้าท าสัญญา.... ในขณะที่พ่อตา 

ด ารงต าแหน่งนายก อบต.
การอนุมัติให้จ้างเป็นค าสั่งทางปกครอง ที่ขัดต่อ

หลักความเป็นกลาง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.68/2555



ยื่นใบลาออกแต่หน่วยงานไม่อนุญาตให้ลาออก
พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยขอลาออกเพื่อเข้าร่วม

โครงการเออรี่รีไทร์ และหน่วยงานไม่อนุญาต เพราะขาดอัตราก าลัง 
ไม่สามารถหาผู้มาทดแทนได้เพียงพอและไม่อาจฝึกงานให้ผู้มา
ทดแทนท างานได้ทัน....แล้วก็ยังมีงานที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือว่าค าสั่งไม่
อนุญาตให้ลาออกนั้นชอบด้วยกฎหมาย

อนึ่ง หากไม่พอใจต้องท าการอุทธรณ์ก่อนฟ้องศาลตามมาตรา 42
วรรคสอง ด้วย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.147/2555



ต้องคดีอาญา โดยที่หน่วยงานไม่ทราบจึงมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
ตามปกติแต่ทราบภายหลังจึงยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือน.....

ผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานท าให้เสียสัตย์เพราะทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
ศาลสั่ งลงโทษจ าคุ กแต่ หน่ วยงานไม่ ทราบเรื่ องจึ งได้ สั่ ง               
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นปกติทั้งๆที่ถ้าหากทราบเรื่องจะต้องรอ      
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อมาทราบเรื่องที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก
จึงได้สั่งยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผ่านมาทั้งหมดคืน

ศาลปกครองวินิจฉัยว่าความผิดฉันว่านี้ถือว่าเป็นการเสื่อมเสีย
เกียรติของต าแหน่งหน้าที่ราชการแล้วการมีค าสั่งไม่ขึ้นเงินเดือน      
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วแม้คดีจะถึงที่สุดหรือไมก่็ตาม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.343/2555



ค าสั่งย้าย เพราะส่อทุจริต
ถ้าเห็นว่าส่อทุจริต ก็ต้องตรวจสอบหรือด าเนินการ

สอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการทุจริต
หรือไม่ จะอาศัยแค่อ้างว่าท าผิด...แล้วสั่งย้าย...       
จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย....

ส่วนการอ้างว่าขาดแคลนบุคลากรมีการเกลี่ย
อัตราก าลังก็ไม่ท าให้ได้อัตราก าลังขึ้นแต่ประการใด        
จึงถือว่าเป็นการอ้างที่ไม่สมเหตุสมผล

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2555



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๙/๒๕๕๔
เพื่อความเหมาะสม

กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น
ข้าราชการทีด่ ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ๖ สาธารณสุข
กิ่งอ าเภอ ป. รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอ บ. ไปปฏิบัติหน้าที่          
ที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  โดยไม่ได้ลดระดับหรือเงินเดือนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่า     
ไม่มีวุฒิภาวะในการบริหารงาน ขาดภาวะผู้น า ไม่ เป็นที่ ยอมรับ               
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วหลายครั้ง
และให้โอกาสย้ายไปปฏิบัติงานในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภออื่นมาแล้ว         
๑ ครั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ แต่ไม่มีการปรับปรุงตนเองในช่วง ๑ ปี         
ที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขรวม ๑๒ คน ร้องเรียนว่า
ได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีจนท าให้เจ้าหน้าที่         
ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๙/๒๕๕๔ (ต่อ)

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การย้ายผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงวุฒิภาวะด้านบริหารและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความวุ่นวาย
การขาดขวัญก าลังใจและความระส่ าระสายภายในองค์กร แม้ว่าการ
ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้อาจเป็นการลดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีจากต าแหน่งบริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามกฎหมาย มาปฏิบัติงานประจ าที่กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยโดยไม่มีอัตราต าแหน่งที่เทียบเท่า
กันรองรับและจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้า
กลุ่มงานหรือผู้บังคับบัญชาจะมีการมอบหมายก็ตาม แต่ถือได้ว่า
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาส          
ผู้ฟ้องคดีแทนการลงโทษทางวินัย ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๙/๒๕๕๔ (ต่อ)

บุคลากรอันเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการ
พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัย รวมทั้งขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องที่
อยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามสมควรแก่กรณีได้ การว่ากล่าว
ตักเตือนและการย้ายผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นมาตรการป้องกันการกระท า
ผิดวินัยที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจกระท าได้โดยชอบอีกด้วย 

ดังนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติ
หน้าที่  (ย้าย) ที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงชอบด้วยกฎหมาย



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7663/2543

กลั่นแกล้งเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการ
แม้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ มาตรา 27 

บัญญัติให้เป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)            
ที่จะเสนอ ก.อ.ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการอัยการ
นอกจากต าแหน่งอัยการผู้ช่วยแต่จ าเลยซึ่งเป็นอธิบดีกรมอัยการหรือ
อัยการสูงสุดในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการอัยการทั่วประเทศ
ในการใช้อ านาจบริหารงานบุคคลยังมีอ านาจเสนอตารางประวัติ        
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา         
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของประธาน ก .อ . รวมทั้ งมี อ านาจ                   
เสนอเรื่องต่อ ก.อ. ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 การจัดท าตาราง
ประวัติการปฏิบัติราชการเสนอที่ประชุม ก.อ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการอัยการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายของจ าเลย



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7663/2543 (ต่อ) 

อ านาจของอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสู งสุดในเรื่ องนี้                 
มีลักษณะเป็นอ านาจในเชิงดุลพินิจที่อาจเลือกวินิจฉัยหรือ           
เลือกกระท าได้หลายอย่างที่ชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของอธิบดีกรมอัยการหรืออัยการสูงสุด      
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นี้ นอกจากหมายถึง            
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการกระท านอกขอบเขต
แห่งอ านาจหรือโดยปราศจากอ านาจประการหนึ่ง ที่เป็นการกระท า     
ฝ่าฝืนต่อวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้
ส าหรับการนั้นประการหนึ่ง และที่เป็นการกระท าที่ไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกประการหนึ่งแล้ว ยังหมายถึงการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอีกด้วย



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7663/2543 (ต่อ) 

การใช้อ านาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาสั่งการ
หรือเลือกกระท าตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยศาลไม่
แทรกแซงนั้น หมายความว่า เมื่อผู้บังคับบัญชา      
ใช้ดุลพินิจไปในทางใดแล้ว ศาลต้องยอมรับการใช้
ดุลพินิจนั้น แต่การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของความชอบด้วย
กฎหมาย คือ ต้องมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
มิใช่การใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ หรือโดยปราศจาก
เหตุผล



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7663/2543 (ต่อ) 

การแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ รวมทั้ง
ต าแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายนั้น มีการพิจารณาอาวุโสประกอบ 
การที่จ าเลยเสนอตารางประวัติการปฏิบัติราชการแก่ประธาน 
ก.อ. เพื่อแต่งตั้งอัยการพิเศษฝ่ายโดยเสนอชื่อบุคคลที่มีอาวุโส
ต่ ากว่าโจทก์ไว้เป็นอันดับสูงกว่าโจทก์ถึงสามครั้งเพราะถือเอา
สาเหตุที่จ าเลยมีสาเหตุส่วนตัวกับโจทก์ เป็นการใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบ จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบและในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ดังกล่าวจ าเลยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์         
ในฐานะที่จ าเลยเป็นเจ้าพนักงาน จ าเลยจึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,91



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.536/2554

นักศึกษาสอบ....ไม่ผ่าน.... 
จะฟ้องศาลปกครองให้ตรวจสอบอาจารยไ์ด้หรือไม่
ค าตอบคือฟ้องได้ โดยเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9

วรรคหนึ่ง (1)  แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
ส่วนประกาศผลสอบ ใบแจ้งผลสอบ หรือมติของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นั้น ล้วนเป็น     
ค าสั่งทางปกครองทั้งสิ้น

ข้อโต้แย้งว่าค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีนี้      
มีดังนี้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.536/2554 (ต่อ)

ประการแรก คณะกรรมการสอบไม่มีความ         
เป็นกลาง เนื่องจากได้เคยฟ้องคดีต่อศาลมาก่อน
แล้วกล่าวคือเป็นคู่กรณีในคดีก่อน..... 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
หรือพยานหลักฐานใด ที่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่า 
คณะกรรมการชุดนี้จะท าให้ผลการสอบเสียความ
เป็นกลางจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสภาพร้ายแรงที่อาจ
ท าให้ผลการสอบไม่เป็นกลางดังที่อ้างมา



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.536/2554 (ต่อ)

ประการที่ 2 มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมคือ
ให้ท าข้อสอบนานถึง 5 ชั่วโมง และมีการอัดวีดีโอ
ท าให้เกิดอาการประหม่าในขณะที่ผู้เข้าสอบรายอื่น
ใช้เวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง..... 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ไม่มีข้อบังคับใด ก าหนด
เรื่องระยะเวลาไว้ และโดยหลักการจะช้าหรือ        
เร็วเช่นไร ผู้เข้าสอบก็ต้องแสดงศักยภาพว่าตนเอง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ส่วนการอัดวีดีโอไว้      
ก็เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.536/2554 (ต่อ)

ประการที่สาม อาจารย์ให้คะแนนต่ าเกินไป 
เพราะผู้เข้าสอบหรือผู้ฟ้องคดีก็มีความเก่งพอๆกับ
นักศึกษาคนอื่นที่สอบผ่าน..... 

ศาลวินิจฉัยว่า การให้คะแนนของคณะกรรมการ
สอบ เป็นดุ ลพินิ จโดยแท้  อั นไม่ อาจเข้ าไป
ตรวจสอบได้รวมทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดว่า
จะมีการให้คะแนนโดยไม่เป็นธรรม

สรุปคือ สอบตก....โดยชอบ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๗ (ต่อ)
วุ่นวาย...ในพื้นที.่...ย้าย...เหมาะสมแล้ว

ศาลปกครองสู งสุดวินิจฉัยว่ า เมื่ อในขณะนั้นมี ต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอ าเภอ/       
กิ่งอ าเภอในจังหวัดว่าง ๒ อ าเภอคือ ต าแหน่งของอ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ ซึ่งผู้อ านวยการเกษียณอายุราชการและกิ่งอ าเภอดอนจาน
ซึ่งผู้บริหารย้ายไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด) โดย
คณะกรรมการพิจารณาการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอให้
ย้ายผู้ฟ้องคดีไปท าหน้าที่ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่ง
อ าเภอดอนจานเพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับ
บุคลากรของศูนย์ฯซึ่ง อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ จึงมีมติอนุมัติให้ย้ายผู้ฟ้องคดี



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๗ (ต่อ)

ให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนกิ่งอ าเภอดอนจาน โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับและ          
ขั้นเดิม เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา           
จึงเห็นได้ว่าการย้ายผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสม 
ประโยชน์ของทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๘ แล้ว และเมื่อเป็นการย้ายผู้ฟ้องคดีให้ไปด ารง
ต าแหน่งในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีด ารงอยู่เดิมโดยยังคง
ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิมจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการย้าย       
โดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ ไม่ เป็นธรรม          
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๗ (ต่อ)

แม้กิ่งอ าเภอดอนจานมีเขตปกครองเล็กกว่า
อ าเภอกมลาไสยและตั้งอยู่ห่างไกลจากอ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์มากกว่าอ าเภอกมลาไสยก็ตาม แต่การที่      
ผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางจากบ้านพักที่อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ไปปฏิบัติงานที่กิ่งอ าเภอดอนจานซึ่งอยู่
ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเดียวกับอ าเภอกมลาไสย
ก็ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีลักษณะเป็นการสร้างภาระ     
ให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร ค าสั่งย้ายจึงไม่ใช่
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๔/๒๕๕๓

คุณ...นะ...ท า
กรณีที่อธิบดีกรมที่ดินมีค าสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจากต าแหน่ง         

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุร(ีเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๘) 
ไปด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส่วนคุ้ มครองที่ ดินของรัฐ 
(นักวิชาการที่ดิน ๘) ซึ่งเป็นต าแหน่งเทียบเท่าเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาหรือเทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย เนื่องจากประชาชนได้
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจังหวัด  โดยให้
เหตุผลว่าเพื่อแก้ไขปัญหาในทางบริหารเพื่อลดกระแสความกดดัน
จากมวลชนที่ร้องเรียนและผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญงานด้านคุ้มครองที่ดินของรัฐ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๔/๒๕๕๓ (ต่อ)

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ต าแหน่งนักวิชาการที่ดิน ๘  
ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐว่างลงเป็นระยะเวลากว่า ๔ เดือน โดย
ไม่ได้แต่งต้ังผู้ที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง มีเพียงหัวหน้ากลุ่ม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งแทน หาก
ต าแหน่งดังกล่าวมีงานส าคัญค้างอยู่หลายเรื่องและจ าเป็นต้อง
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความช านาญ
ในด้านการคุ้มครองที่ดินของรัฐมาด ารงต าแหน่งก็ควรจะต้องรีบ
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเข้ามาด ารงต าแหน่งโดยเร็วและควร
จะแต่งตั้งบุคคลที่ยังคงเหลือระยะเวลารับราชการก่อนเกษียณอีก
อย่างน้อย ๒ ปี มาด ารงต าแหน่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงมิใช่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดซีึ่งมีระยะเวลารับราชการ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๔/๒๕๕๓ (ต่อ)
เหลืออีกเพียง ๗ เดือนก็จะเกษียณอายุราชการแล้วซึ่งอาจจะไม่
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้เต็มความรู้ความสามารถและ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว
เกือบ ๓ เดือน ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใดมาด ารงต าแหน่งนี้
แทนและการออกค าสั่งย้ายยังมีลักษณะที่รวบรัดและใช้เวลาด้วย
ความรวดเร็วทั้งๆ ที่ได้ปล่อยให้ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งว่างมานาน
กว่า ๔ เดือน เหตุผลในการสั่งย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการย้าย
เพื่อความจ าเป็นในการบริหารงานและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน รวมทั้ งผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์และความช านาญเหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าว      
จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้ค าส่ังย้ายผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค าส่ัง      
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.4/2561

ก่อนผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะบรรจุเข้ารับราชการ
ต ารวจ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเคยต้องค าพิพากษาศาล      
ในความผิดอาญาฐานเล่นการพนัน (ไพ่รัมมี่,ไฮโลว์) 
จึ งเป็นผู้ มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ยฯ ดั งนั้ น         
ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการต ารวจ
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงชอบแล้ว



ให้วางเงินสูงจัง
ฝ่ายปกครองอ้างเหตุผลความมั่นคงทางการเงินเพียงประการเดียวในการก าหนด

จ านวนเงินหลักประกันซองโดยไม่ค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางการ
ด าเนินงานที่กฎหมายก าหนดไว้ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในการ
ประกอบอาชีพของบุคคล หลักความเสมอภาคของบุคคลต่อการรับภาระสาธารณะมุ่ง
หมายที่จะคุ้มครองบุคคลที่ท าหน้าที่แทนรัฐในการบริการสาธารณะด้านต่างๆ โดยรัฐ
ถูกจ ากัดการใช้อ านาจให้ด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส มีการแข่งขันกันอย่างเป็น
ธรรมตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐๖๘ ดังนั้น หากรัฐใช้อ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ใดๆอันเป็นการกีดกันมิให้บุคคล
ใดเข้าแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

กรณีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศเรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม)       
ฉบับลงวัน ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้เสนอประมูลวางหลักประกันซองร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของราคาขั้นต่ า

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗



ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บ        
รังนกอีแอ่นเป็นการให้สัมปทานในการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติการก าหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขดังกล่าว         
จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานตามสัญญาทางปกครอง คือ การด าเนินการ
โดยเปิดเผย โปร่งใส มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งต้องค านึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผู้เข้าประมูล เป็นส าคัญเพื่อให้         
ผู้ที่เข้าประมูลสามารถกระท ากิจการที่ได้รับสัมปทานให้ส าเร็จลุล่วง
ตามความต้องการของทางราชการ และจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า        
มีเหตุผลเพียงพอในการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและประชาชน รวมทั้งเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญที่ประสงค์มุ่งกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่ต้องปรับค่าประกันซอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗ (ต่อ)



เพราะมูลค่ารังนกที่จัดเก็บมีราคาสูงมากจึงต้องหาผู้ประมูลที่มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงเพื่อมิให้เสียหายแก่ทางราชการ เพื่อต้องการ         
ผู้ประมูลที่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงประการเดียวโดยมิได้
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ก าหนดให้มี
หลักประกันซองร้อยละ ๒๕ ของวงเงินประมูล และหลักประกัน
สัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได้เพื่อมิให้เป็น
ภาระกับผู้ได้รับสัมปทานมากเกินไปและควรค านึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับจากหลักประกัน การเพิ่ม
จ านวนหลักประกันซองถึงร้อยละ ๗๕ จึงเป็นการเพิ่มภาระ          
และลดความจูงใจผู้เข้าประมูลอันเป็นการออกประกาศที่ไม่ชอบด้วย
เหตุผล ไม่เหมาะสม และไม่สร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน       
อย่างเสรี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗ (ต่อ)



สั่งแก้แล้วแก้อีก
1.แม้การตรวจผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ        

จะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการแต่เมื่อคณะกรรมการแจ้งให้         
ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผลงานตามข้อสังเกต และผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขแล้ว
คณะกรรมการควรต้องตรวจว่ามีการแก้ไขตามข้อสังเกตหรือไม่
แต่คณะกรรมการกลับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผลงานในประเด็น          
ที่แตกต่างไปจากเดิมอีก จึงเป็น "การสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น"        
มติที่ ไม่อนุมัติ ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเลื่อนต าแหน่งจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

2.การแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินใหม่  เป็นอ านาจของ             
ผู้ถูกฟ้องคดี  การที่ศาลต้นมีข้อสังเกตให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน    
คนใหม่ ศาลสูงไม่เห็นพ้องด้วย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.982/2559



ไม่ต่อสัญญา
การที่ อบต.ไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็น พนง.

จ้างต่อไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ร้ายแรงเรื่องการเงิน จึงมิใช่การไม่ต่อสัญญา
เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ดังนั้น แม้ อบต.จะไม่แจ้งผล
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน
ทั้งสองครั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ก็ไม่มีผลต่อการใช้
ดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.772/2559



ห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง
ศาลปกครองได้น าหลักนี้มาใช้ในฐานะที่เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป”

ประกาศที่คณะกรรมการกลางเทศบาล(กท) ก าหนดขึ้นเพื่อให้
คณะกรรมการกลางเทศบาลจังหวัด(กทจ.) ใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการน าไปก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อให้เทศบาลต่างๆ
ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินการสอบแข่งขันเป็นการใช้อ านาจ
ทางปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็น “นิติกรรมทางปกครอง” ที่มี
ผลบังคับเป็นการทั่วไปจึงเป็น “กฎ” และต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ว่านิติกรรมทางปกครอง (ที่มีลักษณะเป็นกฎ) ต้องไม่มีผล
ย้อนหลัง การที่ กท.และกทจ. บุรีรัมย์ ได้ออกประกาศห้ามใช้บัญชีข้าม
จังหวัดโดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังและไม่มีบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับ
การด าเนินการที่ถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไป จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.66/2553



เล่นไฮโล 
ฟ้องคดตี้องค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิด

อาญาฐานร่วมกันเล่นไฮโลขณะตอนอายุ 17 
ปี  จึ งถื อว่ ามี ความประพฤติ เ สื่ อม เสี ย 
ประกาศกรมต ารวจ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการ
สอบเป็นต ารวจ เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม 
จึงชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.39/2559



ประมาทเลินเล่อเพราะท าแบบฟอร์มไว้ล่วงหน้า
ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามบทบัญญัติมาตรา 

๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ผู้กระท าผิดไม่จ าต้องมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราชการ เพียงแต่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามิได้ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ถือเป็นการกระท าผิดวินัยแล้ว 
และไม่จ าต้องมีผลของการกระท าเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับดูแล การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้จัดท าแบบฟอร์ม
รายงานการเดินหมายรายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๔/๒๕๖๐



ที่มีส า เนาลายมือชื่อพนักงานเดินหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานผู้สั่งจ่ายไว้ล่วงหน้า และน ามาใช้ในการท า
รายงานเบิกจ่าย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะที่อาจจะเกิด         
ความเสียหายแก่ทางราชการ แต่ก็ยังคงปล่อยให้มีการใช้แบบฟอร์ม
ดังกล่าวต่อไปโดยมิได้สั่งการให้มีการแก้ไขหรือห้ามมิให้ใช้แบบฟอร์ม
เช่นนั้นอีก กรณีย่อมถือได้ว่าผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัด       
คนดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อ           
ในหน้าที่ราชการ อันถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การที่อธิบดี
กรมบังคับคดี เห็นว่าเป็นการกระท าความผิดเล็กน้อยประกอบมีเหตุอัน
ควรงดโทษ จึงให้งดโทษทางวินัยโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแก่
บุคคลดังกล่าว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๔/๒๕๖๐ (ต่อ)



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙/๒๕๖๒

ดุลพินิจที่ไมส่อดคล้อง และละเมิด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การ

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตร
ภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นการใช้อ านาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลโดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกับการรับสมัคร
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เท่านั้น ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองทั่วไป

โดยที่ข้อ ๖.๑ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขึ้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดแต่เพียงว่า       
การรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยบัณฑิตวิทยาลัยจึงมี
อ านาจออกประกาศบัณฑิตวิทยาลั ยรั บสมัครนิ สิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และมีดุลพินิจที่จะก าหนด
รายละเอียดซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอย่างใด ๆ เพื่อให้การรับสมัคร 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอันเป็นกิจการทาง
ปกครองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลได้ ทั้งนี้
ตามมาตรา  ๓๙ ประกอบกับ  มาตรา  ๓ วรรคหนึ่ ง  แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น 
การที่ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าว ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียน
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ภาคการศึกษาแรก เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ หากพันก าหนดจะถือว่า
สละสิทธิเข้าศึกษา และสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีดุลพินิจที่กระท าได้ตามกฎหมาย แต่การ
ด า เนินการดั งกล่ าวต้ องกระท า เท่ าที่ จ า เป็น เพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ        
ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาประเภทก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนสุดท้ายของหลักสูตรได้โอนเงินลงทะเบียนเรียนตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าว แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาว่า     
ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในก าหนดเวลา



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙/๒๕๖๒

จึงยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฯ แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลเพียงว่าบัณฑิต
วิทยาลัยฯ ได้สงวนสิทธิการคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก
และค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระท าเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ        
ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แม้การไม่คืนเงินดังกล่าวจะเป็น
การด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ จึงไม่อาจถือได้ว่า
เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อกรณีที่เกิดขึ้นไม่อาจถือได้ว่า
เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี และการช าระค่าลงทะเบียน
เรียนย่อมต้องด าเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 
หากมีการช าระค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการเรียนย่อมเป็นการกระท า
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ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ จึงสมควรต้องรับผิดคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่
ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นค าร้องลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผู้ถูกฟ้องคดี
โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงต้องคืนค่าลงทะเบียนเรียนจ านวน 
๒๑,๗๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี เมื่อไม่คืนผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วนับแต่วันดังกล่าว 
และต้องรับผิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ตาม ม.๒๐๔ วรรคหนึ่ง และ ม.๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่ง ป.พ.พ. แต่ผู้ฟ้องคดี
ขอให้ช าระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจึงให้ตามค าขอ 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ 
และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน

ดุลพินิจ และต้องท าตามขั้นตอนที่ตัวเองก าหนด
กระบวนการในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
เป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ         
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า     
ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งนักวิชาการส่ ง เสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่ ว ไป)           
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต)้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ 
และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน (ต่อ)

ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดี
ทั้งสี่ได้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศครั้งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เข้าสอบทุกขั้นตอนโดยมีเครื่องหมายดอกจัน
หน้าชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และหมายเหตุไว้ว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาที่กรอกไว้ในใบสมัครไม่ตรง
หรือไม่ชัดเจนตามประกาศรับสมัคร ซึ่งการยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่    
เข้าสอบในทุกขั้นตอนย่อมมีนัยว่ากรณียังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดี
ทั้งสี่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ครั้งนี้หรือไม่ แต่ประการใด อย่างไรก็ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
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ที่นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ ง ในสายงานนักวิชาการส่ ง เสริมการเกษตรว่ า
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
นั้น ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช          
ซึ่งครอบคลุมถึงคุณวุฒิของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงย่อมเป็นการวินิจฉัยหรือ
อธิบายว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ครั้ งนี้  ดังนั้น เมื่อกระบวนการพิจารณาทางปกครองยังไม่ เสร็จสิ้น             
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ 
และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน (ต่อ)

ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีประกาศกรมส่งเสริม
การเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้       
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และต าแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)        
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมต้องน าหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ทางการศึกษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ด้วย อีกทั้งก่อนการสอบแข่งขันครั้งนี้
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยมีการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๓ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับรองผู้สมัครสอบแข่งขัน
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ
สมัครสอบแข่งขันและบรรจุเข้ารับราชการในครั้งดังกล่าวด้วย และแม้    
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ จะมีหน้าที่ต้องผูกพันตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ตน เองก าหนดขึ้ นก็ตาม แต่ เมื่ อผู้ ถู กฟ้องคดีที่  ๓              
ได้มีหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
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๒๕๕๔ มาใช้บังคับ กรณีย่อมถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุในการออก
ค าสั่งทางปกครองเปลี่ยนแปลงไปในขณะเตรียมการจัดท าค าสั่ง        
ทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ ย่อมต้องน า
ข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาในการออกค าสั่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การ
ขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม 
การเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ 
และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน (ต่อ)

โดยไม่ปรากฏว่า ได้น ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มาประกอบการ
พิจารณาอันเป็นเหตุให้ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ อันเป็นเหตุให้ค าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และเป็นเหตุให้ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้    
ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 

พิพากษาให้เพิกถอนประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ 
และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน (ต่อ)

การเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป) และต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เฉพาะในส่วนที่ไม่มีการจัดล าดับรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั่งสี่ที่ผ่านการสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้     
ให้การเพิกถอนประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่
ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ คือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอน    
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ส่วนค าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๕/๒๕๖๑ 
และที่ อบ.๘๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน (ต่อ)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรที่จะพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค.) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดล าดับคะแนนของ
ผู้สอบแข่งขันได้เสียใหม่ และให้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี     
ทั้งสี่ที่มีผลคะแนนอยู่ในล าดับก่อนล าดับสุดท้ายของผู้สอบแข่งขันได้        
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
ดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ สมควรด าเนินการในโอกาสแรกที่กระท าได้ 





(๕) อ านาจผูกพัน
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๒/๒๕๕๕
“อ านาจผูกพัน” เป็นอ านาจที่กฎหมายบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ย่อมไม่อาจปฏิเสธการใช้อ านาจ
หรือไม่มีเสรีภาพที่จะด าเนินการอย่างใด ๆ ได้และหากได้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือมีข้อเท็จจริงครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดแล้ว ปัจเจกบุคคลย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามที่กฎหมายก าหนด หากเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการ
ดังกล่าวย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่

ตัวอย่างเช่น กรณีที่ส่วนราชการเลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งได้มาโดย
การยกให้จากเอกชนแล้ว และผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ได้ขอคืนที่ดินดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐย่อมมีหน้าที่ ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้มีการตรา           
พระราชกฤษฎีกาให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อไป
การที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่         
ตามที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑/๒๕๕๐ 
การละเมิดอันเกิดจากการละเลยสั่งการตามค าวินิจฉัยขององค์กร         

ผู้มีอ านาจพิจารณาค าวินิจฉัยร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ในกรณีที่กฎหมาย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดต้องสั่งการตามค าวินิจฉัยขององค์กร          
ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ของผู้นั้น             
ย่อมมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยดังกล่าวไม่เช่นนั้น     
ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็น
การท าละเมิดทางปกครองต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่
ดังกล่าว เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
แต่งตั้งผู้มีอาวุโสเป็นหัวหน้างานแทนผู้ฟ้องคดี ต่อมามีต าแหน่งว่าง        
แต่ไม่ยอมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในต าแหน่งนั้นโดยแต่งตั้งผู้มีอาวุโสน้อยกว่า      
ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งดังกล่าวทั้ง ๆ ที่ อ.ก.ม. มีมติไว้แล้ว    



ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา รสอบสวนทางวิ นั ย             
อย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งนั้นย่อมมีอ านาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่ง
ของตนได้ไม่ว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม (ตามมาตรา ๓ 
ประกอบกับมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ซึ่งน ามาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง    
ในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางที่มีหลักประกันความเป็นธรรมและมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการทางปกครอง) ในการนี้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ        
มีอ านาจผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย     
อย่างร้ายแรงต่อไป

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๑





หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน
ก. เป็นเรื่องการมอบอ านาจ

1 ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงอ านาจมอบอ านาจได้
2 เจ้าหน้าที่ที่รับมอบอ านาจ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่กฎหมาย

อนุญาตให้เป็นผู้รับมอบอ านาจได้
3 การมอบอ านาจต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด

ข. ผู้มีอ านาจยังอยู่ในต าแหน่ง ท างานได้ แต่ให้บุคคลอื่นท างาน
แทน (อ านาจ วิ่งไปหาคน)

ค. เป็นการมอบอ านาจระหว่างต าแหน่งกับต าแหน่ง
ง. ผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้มอบอ านาจ 

(ม.48 วรรคสอง)

การปฏิบัติราชการแทน 
(พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534)



หมวด 6 การรักษาราชการแทน
ก. เกิดโดยผลของกฎหมาย หรือ การแต่งตั้ง
กรณีที่ ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

(ชั่วคราว)
ข. การเป็นผู้รักษาราชการแทน เป็นได้ 2 กรณี

1 เป็นไปโดยผลของกฎหมาย ม .41 - ม.46 และ ม.56 
(กฎหมายก าหนดไว้เฉพาะกรณีต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ 
เลขานุการรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด)

2 การแต่งตั้งตาม ม.49 และ ม.47 หรือ ม.59 ม.64 ม.67
ค. ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

(ม.48 วรรคหนึ่ง)

การรักษาราชการแทน
(พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534) 



เกิดขึ้นโดยการแต่งตั้ง ในกรณี
ก. ต าแหน่งว่าง หรือ มีผู้ด ารงต าแหน่ง แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
ข. เป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
(ผู้รักษาการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามต าแหน่งด้วย)
ค. ผู้รักษาการในต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่

รักษาการนั้น

รักษาการในต าแหน่ง
(พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ม.68) 



ความแตกต่างของ “มอบหมาย” กับ “มอบอ านาจ”
ด้วยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ที่ให้ความเห็นในประเด็นปัญหา     
การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าท่า เรื่อง เจ้าท่าที่มีหน้าที่และ
อ านาจในการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ าตามค าพิพากษา
ของศาล ซึ่ งจะมีผลเป็นแนวบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติ ราชการ               
ในส่วนที่เกี่ยวกับ “การมอบหมาย”

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
ค าว่า “มอบหมาย” และ “มอบอ านาจ” ว่า

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๐๑ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓)



“มอบหมาย” เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการตามกฎหมายแทนตน ผู้ได้รับ
มอบหมายจึงสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ และใช้อ านาจในนามตนเอง
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และขอบเขตของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น มอบหมายให้ประชุมแทน 
มอบหมายให้บุคคลใดเป็นนายทะเบียนแทน เป็นต้น

ส่วน “มอบอ านาจ” เป็นการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ผู้มอบอ านาจมีอ านาจ
เพียงใดก็มอบได้เท่านั้น และเมื่อมอบอ านาจไปแล้ว ผู้มอบอ านาจยังคงผูกพัน
หรือมีความรับผิดในเรื่องที่มอบอ านาจนั้นด้วย ขณะเดียวกันผู้รับมอบอ านาจ 
สามารถกระท าการได้เฉพาะในขอบอ านาจที่ได้รับมอบมา หากกระท าการ    
เกินที่ได้รับมอบอ านาจ (ultra vires) ก็จะไม่ผูกพันผู้มอบอ านาจแต่อย่างใด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ต่อ)
(หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๐๑ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓)



ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจใน
หลักการและผลในทางกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบ
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจง

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและ    
ถือปฏิบัติต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ     
ถือปฏิบัติต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ต่อ)
(หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๐๑ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓)



ผู้ทรงอ านาจประสงค์ให้บุคคลอื่นท ากิจการแทน แต่ยังมีอ านาจ
ในถอนการมอบอ านาจนั้น

1. มอบอ านาจได้เสมอ เว้นแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัว หรือมีกฎหมายห้าม
2. เป็นการตั้งตัวแทน ใช้หลักตัวการ ตัวแทน 
3. ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายระบุไว้ 
4. ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่กิจการที่กฎหมายบังคับ
5. บอกเลิกเมื่อใดก็ได้/ ผู้รับปฏิเสธได้ 
6. ตัวแทนต้องท าการด้วยตนเอง เว้นแต่ให้มีอ านาจช่วง       

เมื่อตัวแทนท าการภายในขอบอ านาจ ย่อมผูกพันตัวการ
7. สัญญาระงับเมื่อตัวแทนตาย

เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องการมอบอ านาจ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



1. ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงอ านาจ       
มอบอ านาจได้

2. เจ้าหน้าที่ที่รับมอบอ านาจ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ที่กฎหมายอนุญาตให้เป็นผู้รับมอบอ านาจได้

3. การมอบอ านาจต้องท าตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น ท าเป็นหนังสือ ค าสั่ง หรือประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษา

เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องการมอบอ านาจ
การมอบอ านาจตามกฎหมายมหาชน



ข้อสังเกต
(1) เมื่อผู้ทรงอ านาจมอบอ านาจไปแล้ว ตนเองจะสอดเข้าไปใช้

อ านาจนั้นไม่ได้ (น าหลักกฎหมายแพ่งมาใช้ไม่ได้)
(2) การมอบอ านาจในกฎหมายมหาชน เป็นการโอนอ านาจ 

(อ านาจวิ่งไปหาผู้รับมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจย่อมต้อง
รับผิดชอบในอ านาจที่ใช้เอง ผู้มอบอ านาจมีเพียงอ านาจในการก ากับ
ดูแล ติดตาม แนะน า ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารฯ ม.40 วรรคสอง )

(3) ข้อยกเว้นที่ผู้มอบอ านาจจะสอดเข้าไปใช้อ านาจได้  คือ          
กรณีตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 ม.7 วรรคสอง     
หากเห็นว่าการใช้อ านาจไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดความเสียหาย

เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องการมอบอ านาจ
การมอบอ านาจตามกฎหมายมหาชน (ต่อ)



มาตรา ๒๔ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และอาจมีรอง
อธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ก าหนด เพื่ อท าหน้าที่ และรับผิดชอบตามที่ อธิการบดี
มอบหมายก็ได้

การรักษาการแทนตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้ รั กษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิ ได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความใน
วรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

การรักษาการแทนตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในวิทยาเขต 
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย และภาควิชา
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ 
ภาควิชา อธิการบดีจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เฉพาะใน
ราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่
ตามที่อธิการบดีก าหนด 

การรักษาการแทนตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



มาตรา ๔๖ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่ กฎหมาย  ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคับ  ค าสั่ ง  หรื อ              
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ
หรือให้มีอ านาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน      
ท าหน้าที่กรรมการ หรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย 

การรักษาการแทนตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



บทเฉพาะกาล
มาตรา  ๗๕ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี พระราชกฤษฎี กา 

กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ 
ประกาศและระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เ ทค โน โลยี ร า ชม งคล  พ . ศ .  ๒๕๑๘  ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของ   
ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน      
บทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

การรักษาการแทนตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหม
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด 
ผู้ บั งคั บบัญชาชั้ น ใด  ต าแหน่ ง ใด  มี อ านาจด า เนิ นการ             
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้ และเมื่อไค้ก าหนดเป็นประการใด
แล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย

การมอบอ านาจตามระเบียบพัสดุ 
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ข้อ ๗ ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบอ านาจเป็นหนังลือให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดก็ไค้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึง
ระดับ ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ไค้รับมอบ
อ านาจเป็นส าคัญ

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอ านาจนั้นและจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ไค้ เว้นแต่

(๑) การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจมอบอ านาจนั้นต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปน้ี

การมอบอ านาจตามระเบียบพัสดุ (ต่อ) 
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(ก) กรณีมอบอ านาจให้แก่ รองผู้ว่ าราชการจังหวัด         
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้น
ทราบด้วย

(ข) กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าว       
ใน (ก) จะกระท าได้ต่อเมื่อไต้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจ
ชั้นด้นแล้ว

(๒) การมอบอ านาจและการมอบอ านาต่อตามระเบียบหรือ
ค าสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอื่น           
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อ ๖

การมอบอ านาจตามระเบียบพัสดุ (ต่อ) 



860

ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจและการมอบอ านาจ
ต่อไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ให้ผู้มอบอ านาจส่งหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบทุกทั้ง

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มอบอ านาจในการสั่ งการ และด า เนินการจัดซื้ อจัดจ้าง  ให้แก่                
ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับ

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม
หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบอ านาจล่งส าเนาหลักฐาน
การมอบอ านาจให้ล านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

การมอบอ านาจตามระเบียบพัสดุ (ต่อ) 



การมอบอ านาจในทางปกครอง ม.๓๘ และ ม.๔๐

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

๑. ท าได้เมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ

๒. ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจ

๓. มอบอ านาจช่วงไม่ได้เว้นแต่กฎหมายให้อ านาจ

๔. ผู้รับมอบอ านาจรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบ

๕. ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับ ติดตามผล แนะน าและแก้ไข

๖. ไม่ระงับเมื่อผู้มอบถึงแก่ความตาย
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การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน

๑. การปฏิบัติราชการแทน กระท าได้ดังนี้

(๑)  ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นอาจมอบ
อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทนได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๘ 
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(๒)  เมื่อมีการมอบอ านาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจ       
จะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปมิได้ เว้นแต่กรณีการ
มอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบ
อ านาจตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๘ ต่อไปได้ ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้ผู้มอบ
อ านาจชั้นต้นทราบหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้น 
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๓๙)

(๓)  ในการมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้ผู้มอบอ านาจ
พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่ง 
และการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 
(มาตรา ๔๐)
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๒. การรักษาราชการแทน กระท าได้ดังนี้

(๑)  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้   รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๔๑)
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(๒)  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด   
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง (อาจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นก็ได้) 
เป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๔๒)
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(๓)  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรี
ส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้ง
รองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า (เช่น ผู้ตรวจราชการระดับ ๑๐
หรืออธิบดีกรมหนึ่งกรมใด) เป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๔๔)
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(๔)  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง        
รองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวง แต่งตั้งข้าราชการในกรม
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี (เช่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 
หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๔๔)
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แ ต่ ถ้ า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ส า ห รั บ ส า นั ก
นายกรั ฐมนตรีหรื อรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
เห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการ
ปฏิบัติ ราชการในกรมนั้ น  นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใด     
คนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีหรือ
เทียบเท่า (ซึ่งอาจจะอยู่ที่กรมอื่น) เป็นผู้รักษา
ราชการแทน (มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง)
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(๕)  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการ       
ในกรมซึ่ งด ารงต าแหน่ ง เทียบเท่ ารองอธิบดีหรื อ
ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ (มาตรา ๔๖ วรรคสอง)

(๖)  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติ
ระ เบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  มี อ านาจหน้ าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน (มาตรา ๔๘  วรรคหนึ่ง)
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(๗)  ในกรณีที่ผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งใดมอบอ านาจให้
ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอ านาจ (มาตรา ๔๘ วรรคสอง)

(๘)   ในกรณีที่ มีกฎหมายอื่ นแต่ งตั้ ง ให้ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใด             
เป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจ
หน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น           
ในการรักษาราชการแทน(มาตรา ๔๘  วรรคสาม)

หมายเหตุ  หลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปและมิได้มีผลบังคับให้ต้อง        
มีการมอบอ านาจในเรื่องอย่างใด จึงมีการออกระเบียบ              
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๖



Rachai Asavesna (2  July  2019)

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะรัฐมนตรี ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๘  วรรคสี่  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การมอบอ านาจ   พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้น  เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการมอบอ านาจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันโดยมุ่ง
ประสงค์จะให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด โดยมีระบบการก ากับดูแลการใช้
อ านาจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ระเบียบดังกล่าวแบ่งเป็น ๖ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑  บททั่วไป
ส่วนที่ ๒  การมอบอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรมขึ้นไป
ส่วนที่ ๓  การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่วนที่  ๔  การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ ราชการแทนใน

ต่างประเทศ
ส่วนที่ ๕  การมอบอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๖  การมอบอ านาจของรัฐวิสาหกิจและองค์กร

มหาชน



พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออก
โดยอาศัยอ านาจตาม ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และมาตรา ๓๘ วรรค ๑ แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ต่อมามีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบ
อ านาจ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาศัยมาตรา ๒๒ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๘ วรรค ๑ แห่ง 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้



มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“การมอบอ านาจ” หมายความว่า การที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มี
อ านาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
เว้นแต่การอนุญาตตามมาตรา ๓๘ วรรค ๓ แห่ง พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มอบ
อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
การด าเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทน

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



“ผู้มอบอ านาจ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ ง  หรือมติของคณะรั ฐมนตรี  ในการสั่ ง           
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นใด

“ผู้รับมอบอ านาจ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น        
ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๕ การมอบอ านาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้

(๑) การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

(๒) ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

(๓) การกระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
(๔) ไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อ านาจ 

และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มากเกิน
ความจ าเป็น

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบ
อ านาจตามวรรค ๑ ผู้มอบอ านาจอาจวางแนวทางหรือ
ก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเรื่อง
การมอบอ านาจโดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกา
นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหรือลักษณะของงาน       
ที่ต้องมีการใช้อ านาจที่มอบอ านาจไปนั้นก็ได้

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๖ ในการมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจอาจมอบอ านาจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่การปฏิบัติราชการ         
ของผู้มอบอ านาจ เพื่อให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนใน
เรื่องนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการมอบอ านาจตามมาตรา ๕ และค านึงถึงขีดความสามารถ        
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของต าแหน่ง 
อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและ          
ผู้มอบอ านาจ เว้นแต่เป็นเรื่องใดตามกรณีดังต่อไปนี้ ผู้มอบอ านาจ
อาจไม่มอบอ านาจในเรื่องดังกล่าวก็ได้

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



(๑) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติ ให้ เป็นอ านาจเฉพาะหรือ          
เป็นเรื่องที่โดยสภาพไม่อาจมอบอ านาจได้

(๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายส าคัญ
(๓) เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน
(๔) เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่ประชาชนได้
การมอบอ านาจตามวรรค ๑ ให้รวมถึงการมอบอ านาจในการท า     

นิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและด าเนินคดีด้วย
ในกรณีที่มีการด าเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกานี้ก าหนด     

ให้ต้องมีการมอบอ านาจให้ด าเนินการมอบอ านาจตามนั้น โดยจะยกความ      
ในมาตรานี้ขึ้นอ้างเพื่อไม่มอบอ านาจไม่ได้

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๗ ในการมอบอ านาจให้ผู้มอบอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้
(๑) วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจ
(๒) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใช้อ านาจ

ของผู้รับมอบอ านาจ
(๓) ก ากับดูแล และแนะน าการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจ
(๔) จัดท าบัญชีการมอบอ านาจเสนอผู้บังคับบัญชา
เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว หากผู้มอบอ านาจเห็นว่าผู้รับมอบอ านาจ

ใช้อ านาจที่ รับมอบโดยไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ผู้มอบอ านาจอาจมีค าสั่งแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจหรือ   
ให้ผู้รับมอบอ านาจหยุดการปฏิบัติราชการไว้ก่อน และผู้มอบอ านาจ
เป็นผู้ใช้อ านาจนั้นโดยตรงก็ได้

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๘ การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ โดยระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะ
เข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อหรือต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ
(๒) ชื่อหรือต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ
(๓) อ านาจที่มอบ รวมทั้งอาจก าหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการใช้อ านาจด้วยก็ได้
มาตรา ๙ การมอบอ านาจย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มี

การเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบ
อ านาจอาจด าเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการมอบอ านาจนั้นตามที่เห็นสมควร แต่ต้องใช้
อ านาจที่รับมอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่มีการมอบอ านาจหรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การใช้อ านาจในเรื่องนั้น รวมทั้งต้องจัดท ารายงานผล
การใช้อ านาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอ านาจ
ก าหนด

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๑๑ ให้ ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการมอบอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่งใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) แนะน าให้ผู้มอบอ านาจด าเนินการปรับปรุง
หรือแก้ไขการมอบอ านาจให้ถูกต้อง

(๒) ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ทราบตามที่เห็นสมควร

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



ในกรณีที่ มี ปัญหา เกี่ ยวกับการปฏิบั ติ ต าม        
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ ก.พ.ร. เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย     
ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติ
ราชการเรื่องใดที่ไม่อาจใช้หลักเกณฑ์การมอบอ านาจ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้ ให้ ก.พ.ร. เสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบ
อ านาจในการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ     
ในกระทรวง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจของส่วนราชการในสังกัด 
ทั้งในกรณีการมอบอ านาจในส่วนราชการเดียวกันหรือ 
การมอบอ านาจให้กับส่วนราชการอื่นที่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงเดียวกันได้

ในกรณีที่ เ ห็ นสมควร  ก .พ . ร .  อาจ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ
การมอบอ านาจของกระทรวงเพื่อให้ทุกกระทรวงปฏิบัติก็ได้

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



มาตรา ๑๓ ในกระทรวงที่มีการแบ่งกลุ่มภารกิจ      
ซึ่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจมีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง
ตามมาตรา ๒๑ วรรค ๖ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม    
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจด าเนินการ
ม อ บ อ า น า จ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น                
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง
ของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอ านาจ (ต่อ)



ค าพิพากษาฏีกาที่ ๓๑๖๐/๒๕๔๕
ค าสั่งหรือมติมอบอ านาจ ยังใช้ได้ แม้ผู้มอบจะพ้นไปแล้ว 
รัฐมนตรีมีค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด       

ฟ้องคดีแทน แม้ต่อมาจะพ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรีไปแล้ว 
แต่ เมื่ อค าสั่ งมอบอ านาจไม่ ได้ ถู กยกเลิ กเพิ กถอน            
ค าสั่ ง มอบอ านาจจึ งมี ผลผู กพั นธ์ ตามกฎหมาย             
โจทกจ์ึงมีอ านาจฟ้องจ าเลย 



กรณีที่ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิได้มีบทบัญญัติใดก าหนดให้ปลัดเมืองพัทยาสามารถมอบอ านาจ       
ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเมืองพัทยาไปให้แก่รองปลัดเมืองพัทยา
หรือหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาได้ ดังนั้น การที่รองปลัด  
เมืองพัทยา(รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา) มีค าสั่งมอบอ านาจ   
ให้ผู้อ านวยการส านักการช่างออกค าสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ 
แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพราะถือเป็นอ านาจของนายกเมืองพัทยาในฐานะ                   
เจ้ าพนักงานท้องถิ่น เท่านั้น  โดยผู้ อ านวยการส านักการช่าง             
ไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งรื้อถอนอาคารตาม พรบ. ข้างต้น

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒

การแต่งต้ังกรรมการ และการมอบหมาย
ของกรมการแพทย์ 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่  สร.๐๖๐๑/๑๔๔๖ ลงวันที่        
๔ กันยายน ๒๕๒๒ เรื่อง ปัญหาการแต่งตั้ง
กรรมการ



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒

การแต่งตั้งกรรมการแบบต่างๆ

๑. การแต่งตั้ งที่ ระบุชื่อของบุคคลซึ่ ง ได้ รับแต่งตั้ ง     
เพียงอย่างเดียว เป็นการแต่งตั้ง โดยเจาะจงตัวบุคคล          
อันเป็นการเฉพาะตัว ไม่ว่าผู้ซึ่ งได้รับการแต่งตั้ ง เป็น
กรรมการจะมีต าแหน่งหน้าที่ราชการอย่างไรในขณะที่ได้รับ
การแต่งตั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ไปใน
ภายหลัง ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงฐานะการเป็นกรรมการของ
บุคคลนั้น และบุคคลนั้นก็ไม่อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นใด
เข้าประชุมในฐานะกรรมการแทนได้



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒ (ต่อ)

๒.  การแต่ งตั้ งที่ ร ะบุต าแหน่ งของบุคคล         
เป็นการแต่งตั้งโดยค านึงถึงต าแหน่งของบุคคล     
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ บุคคลใดก็ตาม      
มาด ารงต าแหน่งนี้ย่อมมีฐานะเป็นกรรมการ      
ตามกฎหมายหรือค าสั่งแต่งตั้งนั้น การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่ น เป็นกรรมการแทนย่อมไม่อาจ       
กระท าได้ เว้นแต่เป็นการมอบหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒ (ต่อ)

๓. การแต่งตั้งโดยระบุชื่อของบุคคลและต าแหน่งของ
ผู้ นั้ น ด้ ว ย ห รื อ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง                
และต่อท้ายด้วยชื่อ เป็นการแต่งตั้งที่มีลักษณะเจาะจงตัว
บุคคลอันเป็นการเฉพาะตัว เพราะผู้ที่จะเป็นกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งชื่อและด ารงต าแหน่ง
ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ห ากต า แหน่ ง ขอ งบุ คคลดั ง กล่ า ว
เปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมมีผลท าให้บุคคลนั้นพ้นจากการเป็น
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง การที่จะมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าประชุมแทนในฐานะกรรมการจึงไม่อาจกระท าได้



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๖๗/๒๕๒๒ (ต่อ)

๔. การแต่งตั้งที่ระบุชื่อและวงเล็บต าแหน่งไว้ข้างท้าย และ
การแต่งตั้งที่ระบุต าแหน่งและวงเล็บชื่อไว้ข้างท้าย กรณีอาจมี
ปัญหาได้ว่าผู้แต่งตั้งมีเจตนาหรือความประสงค์อย่างใดแน่ 
กล่าวคือ ในกรณีที่ระบุชื่อและวงเล็บต าแหน่งไว้ข้างท้ายชื่อ       
ผู้แต่งตั้งอาจมีเจตนาที่จะแต่งตั้งตัวบุคคลเป็นส าคัญแต่ได้
วงเล็บต าแหน่งซึ่งผู้นั้นด ารงอยู่ในขณะนั้นให้ได้ทราบโดย
ชัดเจนขึ้น หรือทางกลับกันการระบุต าแหน่งและวงเล็บชื่อไว้
ข้างท้ายต าแหน่ง ผู้แต่งตั้งอาจมีเจตนาที่จะแต่งตั้งโดยค านึงถึง
ต าแหน่งเป็นส าคัญ แต่เพื่อให้ได้ทราบโดยชัดเจนว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งในขณะนั้นได้แก่ผู้ใด จึงได้วงเล็บชื่อของผู้นั้นไว้ด้วย



การมอบอ านาจสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน
การตั้ ง คณะกร รมการ ในการพิ จ า รณาทางปกครอ ง                

มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ระดมความคิดจากคนหลาย
คนเพื่อให้ได้ข้อยุติ เป็นการป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของ
คนคนเดียว ซึ่งการที่สถาบันอุดมศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการออกข้อสอบในแต่ละสาขาที่
รับผิดชอบ สัมภาษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลการคัดเลือก
และน าเสนอมหาวิทยาลัยนั้น ต้องฟังว่าประสงค์จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีประสบการณ์ความเชี่ ยวชาญตามที่ก าหนดในค าสั่ ง           
ได้ด าเนินการร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน          
ในสถาบันอุดมศึกษาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ตามสาขา

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑



ที่ก าหนด ดังนั้น การที่ประธานกรรมการตามค าสั่ งดังกล่าว           
มอบอ านาจโดยอาศัยมติคณะกรรมการ ให้บุคคลอื่นรับผิดชอบการ
สอบทั้งหมด โดยตนเองมิได้เข้าร่วมในกระบวนการออกข้อสอบและ
สัมภาษณ์ และยังมอบให้ผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย 
ท าหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบบางข้อ รวมทั้งมอบหมายให้
กรรมการเพียงสองคนจากกรรมการทั้งหมดห้าคนท าหน้าที่สอบ
สัมภาษณ์ จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้างต้น การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และย่อมส่งผลให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล        
เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผล         
มาจากการด าเนินการที่ไม่ชอบดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
(ล๘ น.๘๖๖)

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



มอบอ านาจแล้ว...แต่ตอนลงนามไม่ได้ระบ.ุ...
ถือว่าผิดพลาดเล็กน้อย....แก้ไขได้

....แม้ในค าสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 จะไม่ระบุว่า          
เป็นการปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็ตาม ก็ถือเป็น
เพียงข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย....เนื่องจากกรณีนี้         
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีค าสั่งที่ 
159/2552 ลงวันที่  5  มีนาคม 2552 มอบอ านาจให้           
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายควบคุม
อาคาร..ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 จึงมีอ านาจลงนามในค าสั่ง ให้        
ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้..

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.280/2561



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2561
องค์ประชุม การมอบหมายผู้แทนหรือมอบอ านาจ

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนเข้าประชุม
กรณีที่องค์ประกอบของคณะกรรมการก าหนดให้

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ต่ า ง ๆ  โ ด ย มิ ไ ด้
เฉพาะเจาะจงชื่อผู้ เป็นกรรมการ ดังนั้น แม้ผู้ด ารง
ต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนดดังกล่าวจะไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการแต่เมื่อได้มีการมอบหมายผู้แทน     
ให้ เข้าร่วมประชุมหรือมีการมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนเข้าร่วมประชุม
บุคคลที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจึงถือว่าเป็นกรรมการ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2561 (ต่อ)
ส่วนในกรณีที่กรรมการที่มาจากผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

บางแห่ง ที่ชื่อองค์การนั้นไม่ตรงตามที่ก าหนดในกฎหมาย       
แต่เมื่อในขณะที่มีการประชุม ไม่ปรากฏว่ามีองค์กรอื่นที่มี
บทบาทภารกิจอย่างเดียวกันที่จะท าให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้      
จึงถือว่า ผู้ด ารงต าแหน่งที่มาจากองค์กรดังกล่าวมีสิทธิและ
หน้าที่โดยชอบในการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการนั้น

อนึ่ งโดยที่พระราชบัญญัตินี้ ไม่ ได้ก าหนดองค์ประชุม           
ไ ว้ โ ด ย เ ฉ พ า ะ  จึ ง ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต าม ม า ต ร า  7 9  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กล่าวคือ ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง        
จึงจะเป็นองค์ประชุม



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560
ไม่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบหมายผู้แทนไม่เหมาะสม

ส่วนพฤติการณ์ในการบริหารงานของผู้ฟ้องคดี ในกรณีผู้ฟ้องคดีไม่เข้าประชุม
กับหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี เห็นว่า นายสราวุธ สงวนเผ่า รองประธาน
หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้ถ้อยค าพยานตามบันทึกลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๒ ว่าตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีมาด ารงต าแหน่งพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี นายสราวุธ
ไม่เคยเห็นผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี แม้แต่        
ครั้งเดียว และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เข้าประชุมที่ทอการค้าจังหวัดอุทัยธานีใน
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังถูกกล่าวหาแล้ว ที่ผู้ฟ้อง
คดีกล่าวอ้างว่านายสราวุธเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดอบรมที่เป็นมูลเหตุใน
คดีนี้ โดยเป็นผู้จัดหาวิทยากรอบรม และเป็นผู้ให้เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
นั้น เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีน้ าหนักรับฟังเพียงพอว่าจะมีผลท าให้
นายสราวุธให้การปรักปร า ผู้ฟ้องคดีให้ได้รับโทษทางวินัย อีกทั้งการเรียกนาง
ชะลอ โนรี ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี ตามค าขอของผู้ฟ้องคดีก็ไม่
อาจท าให้ผลเปลี่ยนแปลงไป ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดใีนประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ไปด าเนินการรับฉลากจัดสรรโควตาข้าวโพดให้เกษตรกร อ าเภอบ้านไร่ 

เป็นเหตุให้เกษตรกรไม่พอใจการจัดสรรโควตาข้าวโพด และได้ท าการประท้วงที่ศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี กรณีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการและเลขานุการใน
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร ไม่ไปด าเนินการจัดสรรโควตาข้าวโพดให้
เกษตรกรที่อ าเภอบ้านไร่ด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้นางสาววิไลพร นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ นายกษิรา พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน ๒ นางกรรณิการ์ บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ และนางสาวภัฐรัตน ์ชลศิรานันท์ เจ้าหน้าที่ส ารวจราคา ไปด าเนินการดังกล่าวแทน 
แต่ไม่สามารมปฏิบัตงิานให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย เป็นเหตุให้เกษตรกรไม่พอใจผลการจับ
ฉลากจัดสรรโควตาข้าวโพด และมาประท้วงที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีในวันรุ่งขึ้น จนผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุทัยธานีต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานอื่น และเข้าจัดการแก้ไขปัญหานี้ด้วย
ตนเอง เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีต าแหน่งเป็นพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ที่มีความรู้ข้อมูลเรื่อง
นี้เป็นอย่างดี แต่ไม่ไปด าเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง แต่กลับมอบหมายให้เจ้าหน้าทีซ่ึ่งยังไม่
มีประสบการณ์เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ จนท าให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การมาประท้วงของเกษตรกรเกิดจากเหตุที่ไม่พอใจ

เจ้าหน้าที่ของตนที่พูดไม่ดี ไม่ได้เกิดจากผู้ฟ้องคดี แต่การสอบสวนกลับไป
สอบสวนเจ้าหน้าที่ที่พูดไม่ดีดังกล่าว โดยไม่ได้สอบปากค าเกษตรกรที่อยู่ใน
เหตุการณ์เลย และขอให้ศาลเรียกนายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ในที่
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร และคุณฑิฆัมพร พิลึก 
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด มาเป็นพยานในเรื่องนี้นั้น เห็นว่า
กรณีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่า ในขณะเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจของ
เกษตรกรและน ามาซึ่งการประท้วงของเกษตรกรต่อมานั้น ผู้ฟ้องดดีซึ่งเป็นผู้ที่
สมควรที่จะต้องอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ไม่อยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปัดความรับผิดชอบของ
ตนเองได้ และข้อเท็จจริงดังกล่าวชัดแจ้งแล้วโดยไม่จ าต้องเรียกผู้ใดมา         
เป็นพยานอีก ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดไีม่อาจรับฟังได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องดดีมีค าสั่งให้นางพาฝันไปประชุมอาฟต้า และมีค าสั่งให้นางพาฝัน และ

นางปุญญาภา ไปประชุมการจัดท ายุทธศาสตร์การค้าภายในประเทศสู่สากล 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องดดีมีค าสั่งให้นางพาฝัน ข้าราชการพลเรือนสามัญ และอยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          
ไปประชุมอาฟต้า ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่จังหวัดชัยนาท มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และมีค าสั่งให้นางพาฝัน และนางปุญญาภา 
ลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๓ ไปประชุมการจัดท ายุทธศาสตร์การค้า
ภายในประเทศสู่สากลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับนโยบายส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ นั้น 
เห็นว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการไปรับ
ฟัง ท าความเข้าใจ และน าไปสู่การน านโยบายที่ได้รับมา ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมใน
ระดับจังหวัดต่อไป ดังนั้น จึงเป็นการประชุมที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่สมควรไปเข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยควรมอบให้ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ไปประชุมแทน



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นางพาฝัน ซึ่งก าลังจะจบปริญญาโท และนางปุญญาภา           

ซึ่งก าลังจะจบปริญญาตรี เป็นการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการใช้ทรัพยากรบุคคล      
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส านักงาน อีกทั้งการ
มอบหมายดังกล่าว ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ แต่อย่างใด เห็นว่า แม้ว่า
นางพาฝันและนางปุญญาภาจะเป็นผู้นความรู้ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า นางพาฝันเพิ่งจะเข้ารับราชการใหม่ นางปุญญาภา เป็นพนักงานพิมพ์ดีด กรณี
ย่อมเห็นได้ว่า บุคคลทั้งสองไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะไปรับฟัง
นโยบายและน ามาถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้ อีกทั้งการใช้บุคลากรในการปฏิบัติงาน       
ควรจะต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานก่อนการค านึงถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ดังนั้น แม้การมอบหมายดังกล่าวอาจยังไม่เห็นผลของความเสียหายโดยตรง
แต่การกระท าของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวย่อมไม่เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ และ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ            
ทางราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ ข้อกล่าวอ้างของ
ผู้ฟ้องคดไีม่อาจรับฟังได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องคดีสั่งให้นางพาฝัน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการด้วย 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นางพาฝัน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ การประเมินเลื่อนเงินเดือนและประเมินสมรรถนะ ในขณะที่นางพาฝันยังอยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งงานดังกล่าวนายถาวร ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ เห็นว่า งานดังกล่าวเป็นงานที่
ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์มาพอสมควร การที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้นางพาฝัน 
ซึ่งเป็นข้าราชการใหม่ และยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ จึงเป็นการ
มอบหมายงานที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม อันไม่เกิดผลดีต่อทางราชการและนางพาฝัน        
เป็นอย่างยิ่งพฤติการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งกันในการปฏิบัติราชการ 

ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นางพาฝันก าลังศึกษาปริญญาโท เป็นผู้มีความรู้ และเป็นงานที่อยู่
ในวิสัยที่สามารถพึงกระท าตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ ระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการจึงไม่อาจรับฟังได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีให้นางปุญญาภาไปประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดแทนผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟัง

ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบให้นางปุญญาภา ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๓ ไป
ประชุมโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๒ ประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าผลิตผล
การเกษตรในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จ ากัด ตรวจเยี่ยมตาม
โครงการเชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๒ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่อ าเภอหนองฉาง อ าเภอทัพทัน และอ าเภอเมือง
อุทัยธานี และรับฟังค าชี้แจงการจัดท าค ารับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ห้อง
ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี เห็นว่า การประชุมต่างๆ ดังกล่าว และการตรวจเยี่ยม
โครงการล้วนแต่เป็นโครงการในระดับจังหวัดซึ่งผู้ฟ้องคดีควรไปประชุมด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีไปแทน การให้นางปุญญาภา พนักงานพิมพ์ดีด       
ชั้น ๓ ไปประชุมและตรวจเยี่ยมแทน จึงเป็นการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม          
ไม่เกิดผลดีแก่ราชการ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่านางปุญญาภา ก าลังจะส าเร็จปริญญาตรีแล้ว        
มีความสามารถที่จะรับฟังได้ เป็นการกล่าวล้างที่เลื่อนลอย ไม่มีเหตุผล จึงไม่อาจรับฟังได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
กรณีผู้ฟ้องคดีสั่งให้นายกษิรา ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ ไปตรวจสต๊อก

ข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัด
อุทัยธานี ตามค าสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๑๗๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีอ านาจ
หน้าที่... (๔) ก ากับดูแลในระดับจังหวัดเพื่อให้การรับจ าน าสินค้าเกษตรตามมาตรการของรัฐบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส โดยเฉพาะไม่ให้มีการสวมสิทธิ์เกษตรกร ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีควรไป
ตรวจสต๊อกข้าวของโรงสี ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นายถาวร ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 
หรือนางสาววิไลพร นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ไปตรวจแทน เพื่อให้มาตรการของรัฐบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 

ที่กล่าวอ้างว่าการมอบหมายงานได้ค านึงถึงความรู้ความสามารมของผู้ปฏิบัติงาน และไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการนั้น เห็นว่า เป็นข้อกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีเหตุผลอันควรรับฟัง เพราะการ
ตรวจสต๊อกข้าวเป็นงานที่ผู้ฟ้องคดคีวรไปด าเนินการด้วยตนเองในฐานะกรรมการและเลขานุการตาม
ค าสั่งดังกล่าว หรือมอบหมายผู้อื่นไปแทน การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้นายกษิรา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ 
ไปตรวจแทนผู้ฟ้องคดี นั้น ถือได้ว่า เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ พฤติการณ์ของ         
ผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดไีม่อาจรับฟังได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)

จากพฤติการณ์ และการกระท าในการบริหารงาน
ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าผู้ฟ้องคดี       
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ และยังเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียน
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ซึ่งเป็นความผิดวินัย    
อย่างไม่ร้ายแรง



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.39/2560 (ต่อ)
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในประการสุดท้ายว่า การที่ผู้ฟ้องคดี         

ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน 
เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๙๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าผิดวินัยอย่ างไม่ ร้ ายแรง                 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด      
ซึ่งจากพฤติการณ์และการกระท าของผู้ฟ้องคดี เป็นความผิดวินัย          
อย่างไม่ร้ายแรงหลายกรณี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๔๙๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน จึงเป็นการลงโทษ       
ที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



กรณีที่ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มิได้มีบทบัญญัติใดก าหนดให้ปลัดเมืองพัทยาสามารถมอบอ านาจที่
ได้รับมอบหมายจากนายกเมืองพัทยาไปให้แก่รองปลัดเมืองพัทยาหรือ
หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาได้ ดังนั้น การที่รองปลัดเมือง
พัทยา(รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา) มีค าสั่งมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านักการช่างออกค าสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ 
แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพราะถือเป็นอ านาจของนายกเมืองพัทยาในฐานะ                   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น โดยผู้อ านวยการส านักการช่างไม่ใช่             
ผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งรื้อถอนอาคารตาม พรบ. ข้างต้น

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๓๒/๒๕๕๕



การมอบหมายงานให้ปฏิบัตโิดยไม่มีอ านาจ
นายกเทศมนตรีมีอ านาจในการบริหารราชการเกี่ยวกับเทศบาลเพียง

เท่าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี การใดที่กระท าโดย
ไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ย่อมกระท ามิได้ ดังนั้น ในกรณีที่
กฎหมายก าหนดให้งานราชการประจ าเรื่องใดอยู่ในความรับผิดชอบของ
ปลัดเทศบาลและเป็นอ านาจของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายงานในหน้าที่
ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน การที่นายกเทศมนตรีออกค าสั่งแบ่ง
งานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวให้รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล จึงเป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา
ให้เพิกถอนค าสั่งของนายกเทศมนตรีที่แบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟ้อง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๑/๒๕๕๗ 



เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจกระท าทางปกครอง
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



Rachai Asavesna (2  July  2019)

ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๒ 

“ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท า
โดย เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งมี อ านาจหน้ าที่         
ในเรื่องนั้น”



Rachai Asavesna (23 – 24  May  2019)

เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง
(กรณีผู้ออกค าสั่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง)

๑. ต้องมีความด ารงอยู่ ในทางกฎหมาย กล่าวคือค าสั่ ง       
ทางปกครองต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจโดย

- เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจท าการพิจารณาทางปกครอง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจท าการพจิารณาทางปกครอง

๒. การพิจารณาอ านาจของเจ้าหน้าที่
- ข้อพิจารณาด้านเนื้อหา
- ข้อพิจารณาด้านพืน้ที่
- ข้อพิจารณาด้านระยะเวลา

๓. ต้องเป็นกลางในเรือ่งทีจ่ะพิจารณาทางปกครอง



Rachai Asavesna (23 – 24  May  2019)

เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง                                                  
(กรณีผู้ออกค าสั่งเป็นคณะกรรมการ)

๑. ต้องครบองค์ประกอบคณะกรรมการ คือ ต้องแต่งตั้ง
ให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการก่อนจึงจะนัดประชุมได้

๒. ต้องครบองค์ประชุม คือการประชุมต้องครบองค์
ประชุมตามที่ก าหนด

๓. ต้องมีการประชุม คือมีการประชุมจริง ๆ 

๔. ต้องเป็นกลางในเรื่องที่จะพิจารณาทางปกครอง



องค์ประกอบกรรมการ
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยัต่าง ๆ
ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



ต้องแก้ไขค าสั่งหรือมีค าสั่งตั้งใหม่
การด าเนินการสอบสวนทางวินัยองค์ประกอบของคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยต้องครบตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนั้น ในกรณีที่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการ
ตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด หาไม่แล้วอาจเป็นเหตุให้
การด าเนินการสอบสวนจนกระทั่งมีการออกค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ
ได้ ดังนั้น ในกรณีที่การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ปลัด อบต. โดยมีกรรมการ ๔ คน คือ เอ บี ซี และ ดี แต่ปรากฏว่าต้น
สังกัดของ เอ ไม่ยินยอมให้เป็นกรรมการ การแต่งตั้ง เอ เป็นกรรมการ
สอบสวนจึงเป็นการแต่งตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ 



คณะกรรมการสอบสวนวินัยจึงประกอบด้วย บี ซี และ ดี เพียง ๓ คน
ต่อมาในระหว่างสอบสวน บี ได้รับค าสั่งให้ออกจากราชการ จึงเหลือ
กรรมการสอบสวน ๒ คนซึ่งถือว่ามีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ครบจ านวน ๓ คนตามข้อ ๓๓ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ก าหนดไว้ แม้ต่อมาในภายหลังจะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือขอ
ยืมตัว เอ จากต้นสังกัดครั้งใหม่และต้นสังกัดของ เอ จะมีหนังสือแจ้งว่า
ไม่ขัดข้องที่จะให้ เอ  เป็นกรรมการสอบสวนก็ตาม ก็มิได้ท าให้ เอ เป็น
คณะกรรมการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายทันที เมื่อไม่ปรากฏว่า

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ (ต่อ) 



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่มี
องค์ประกอบไม่ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดดังกล่าวข้างต้น และ
ได้ออกค าสั่งใหม่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทน
ค าสั่งดังกล่าว รวมถึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัว
กรรมการสอบสวน กรณีจึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๔๐ วรรค ๑ 
ประกอบข้อ ๓๕ (๑) ของประกาศดังกล่าว การสอบสวนทั้งหมดจึงเสีย
ไปตามข้อ ๖๓ ของประกาศเดียวกัน เมื่อกระวบนการสอบสวนทางวินัย
มีที่มาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงย่อม
ท าให้ผลการพิจารณาสอบสวนวินัยที่เกิดจากคณะกรรมการสอบสวน
ดังกล่าวเสียไปด้วย ดังนั้นการที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ (ต่อ) 



ดังกล่าวรายงานผลการสอบสวนว่าเห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี         
ออกจากราชการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย แล้วเสนอความเห็น
ต่อผู้ ถู กฟ้ องคดีที่  ๓ และผู้ ถู กฟ้ องคดีที่  ๓ มีมติ เห็นชอบให้              
ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี     
ออกจากราชการ จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้
เพิกถอนค าสั่ง อบต. ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕ (ต่อ) 



ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การด าเนินการสอบสวนและลงโทษ
ทางวินัยผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ซึ่งมีข้อก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย        
ต้องประกอบไปด้วยกรรมการสอบสวนจ านวน ๓ คน

โดยกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประกอบไปด้วย          
๑. นายพึ่ง ต าแหน่งปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธาน
กรรมการ ๒. นายพ่วง ต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และ ๓. นายเพิ่ม ต าแหน่งปลัดอ าเภอ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีข้างต้น จึงไม่ครบ
ตามองค์ประกอบที่กฎหมายก าหนดไว้ อันเป็นสาระส าคัญเพื่อเป็น
หลักประกันในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา

การแต่ งตั้ งข้ าราชการให้ มี หน้ าที่ เป็ นเลขานุ การหรื อ
ผู้ช่วยเลขานุการ หากในค าสั่งมิได้ระบุให้เป็นกรรมการสอบสวนด้วย 
ย่อมท าให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ 
ไม่มีอ านาจหน้าที่ ในการที่จะท าการสอบสวนได้ เพราะประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบสวนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการชุดที่พิพาท

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘ (ต่อ)



จึงประกอบไปด้วยกรรมการสอบสวนเพียง ๒ คนเท่านั้น ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้       
การสอบสวนที่ด าเนินไปแล้วทั้งหมดย่อมเสียไปด้วย ฉะนั้น ค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย           
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ เพิกถอนค าสั่ งลงโทษดังกล่าว           
โดยนายกเทศมนตรีสามารถออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   
ทางวินัยใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและด าเนินกระบวนการสอบสวน
ใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๘ (ต่อ)



องค์ประกอบกรรมการสรรหา และอ านาจ
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดไีด้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย (๑) นายเฉลิมศักดิ์ 
นามเชียงใต้ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน 
กรรมการสรรหา (๒) รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชตสว่าง (อธิการบดี)
เป็นกรรมการ โดยต าแหน่งในฐานะผู้บริหาร (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย 
ต.ศิริวัฒนา (กรรมการสภา มหาวิทยาลัย) เป็นกรรมการ (๔) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒
เป็นกรรมการในฐานะผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ (๕)
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (๖) ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ (๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และ (๘) ผู้ฟ้องคดีที่ ๕

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



เป็นกรรมการในฐานะผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะเทคโนโลยี  
การจัดการโดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีได้มีประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลง
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการจ านวน ๖ ราย คือ
ล าดับที่  ๑ ผู้ฟ้องคดีที่  ๖ ล าดับที่  ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส         
คล่องพยาบาล ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย พาบุ ล าดับที่ ๔ 
ผู้ฟ้องคดีที่  ๗ ล าดับที่  ๕ ผู้ฟ้องคดีที่  ๘ และล าดับที่  ๖ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ วิโชติ ทองเสมอ ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



ได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจ านวนไม่เกินสามคน โดยให้กรรมการแต่ละคน
เสนอชื่อผู้สมัครที่เห็นว่าเหมาะสมจ านวนสามคน แล้วนับชื่อที่ซ้ ากัน
มากที่สุดจ านวนสามคน เพื่อเสนอผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเลือกให้เหลือ
หนึ่งคนและแต่งตั้งเป็นคณบดี แต่รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ ได้
เสนอวิธีการอื่นและได้เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจ านวนสามคน
แล้วเดินออกจากที่ประชุม โดยประกาศว่าลาออกจากการเป็น
กรรมการ ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย ได้ประกาศลาออกจาก
การเป็นกรรมการด้วย หลังจากนั้น นายเฉลิมศักดิ์ ได้ยื่นหนังสือ 
ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาต่อผู้ถูกฟ้องคดี 
โดยผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๔

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีที่ เหลืออยู่  ได้ร่วมกันประชุม
พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา แล้วมีมติเสนอ
ชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาเลือก
และแต่งตั้งต่อไป นั้น เห็นว่า แม้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะก าหนดไว้
เฉพาะเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีว่าจะต้องมี
ที่มาอย่างไร และมีจ านวนเท่าใด โดยมิได้ก าหนดว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีดังกล่าวจะต้องมีอยู่ครบถ้วนตลอดเวลา
ที่ด าเนินการสรรหา และหากมีกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีลาออก
หรือมีเหตุอื่นใด ที่ท าให้กรรมการสรรหาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาคณบดีหรือไม่ เพียงใด ก็ตาม 
แต่โดยสภาพของเรื่องการสรรหาคณบดีที่คณะกรรมการสรรหา 
จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ พร้อมกับรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร
และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่ง     
ผู้ที่เหมาะสมจ านวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับ
ตัวอักษรพร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการ 
ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามนัย
ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับดังกล่าวซึ่งข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ขฺอง
ข้อบังคับเดียวกัน ก็ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
คณบดีไว้แล้วว่าจะต้องมีที่มาอย่างไร และมีจ านวนเท่าใด จึงย่อม 
ฟังได้ว่า การด าเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



ตามข้อบังคับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะกรรมการสรรหา
คณบดีซึ่งมีที่มาทั้งจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายผู้แทน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะ 
ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
พิจารณาเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อข้อเท็จจริง
ป ร า ก ฏ ว่ า ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ค ณ บ ดี                
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่ อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔            
รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง (อธิการบดี) กรรมการ        
โดยต าแหน่งในฐานะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย        
ต.ศิริวัฒนา (กรรมการสภามหาวิทยาลัย) ในฐานะกรรมการ           
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา ต่อมา นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงไต้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจาก
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แต่งตั้ง
บุคคลใดให้ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการสรรหา
คณบดีแทนบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาคณบดีจึงคงเหลือ
เฉพาะกรรมการสรรหาคณบดีซึ่งมีที่มาจากฝ่ายผู้แทนสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะเท่านั้น หาได้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามข้อบังดับดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ ประกอบ
กับข้อเท็จจริงในส านวนคดีไม่ปรากฏว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๔          
ที่มีมติเสนอบัญชีรายชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



เพื่ อ ให้ผู้ ถู กฟ้องคดี ใช้ ดุ ลพินิ จ เลือกและแต่ งตั้ ง เป็นคณบดี            
คณะเทคโนโลยีการจัดการ นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ใช้
หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสม 
ดังกล่าว และหากจะฟังว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง โดยให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อ
ผู้สมัครที่เห็นว่าเหมาะสมจ านวนสามคน แล้วนับชื่อที่ซ้ ากันมากที่สุด
จ านวนสามคน ดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงในรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ก็ตาม 
แต่การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็เป็นเพียงการลงคะแนน
เลือกบุคคลเท่านั้นหาได้มีหลักฐานข้อเท็จจริง ใด ๆ ในส านวนคดี
ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้พิจารณาข้อมูล ประวัติ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



ผลงานและประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครที่จะถือได้ว่าเป็นการ
พิจารณากลั่นกรองอย่างแท้จริง กระบวนการสรรหาคณบดี         
คณะเทคโนโลยีการจัดการโดยคณะกรรมการสรรหา ตามค าสั่ง      
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๓ ที่เหลืออยู่ จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๓    
ที่จะมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล
จากบัญชีรายชื่อตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เสนอจ านวน
หนึ่งคนเป็นคณบดี ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของข้อบังดับดังกล่าวแต่
ประการใด และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้ง
และถอดถอนคณบดตีามมาตรา ๑๗ (๑๐) ประกอบมาตรา ๓๔ วรรคสอง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดี 
จึงย่อมเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาว่าการด าเนินการสรรหาคณบดี
ของคณะกรรมการสรรหาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ 
ทั้งนี้ หากการด าเนินการสรรหาคณบดขีองคณะกรรมการสรรหาไม่เป็นไป
ตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอ านาจในการมีมติให้ยกเลิก
กระบวนการสรรหาและให้ด าเนินการใหม่ได้ และเมื่อศาลได้วินิจฉัย
แล้วว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คงเหลืออยู่เฉพาะกรรมการสรรหาซึ่งมีที่มาจากฝ่ายผู้แทนสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ และผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะเท่านั้น ประกอบ
กับกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ดังกล่าว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



ก็ไม่ชอมด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๔ ในวาระที่ ๓.๓ มีมติให้ด าเนินการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใหม่
จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีใน
การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๔ เฉพาะวาระที่ ๓.๓ 
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเลือกและแต่งตั้งหนึ่งในผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึง
ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่มีค าพิพากษา นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๘/๒๕๖๓ (ต่อ)



องค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ   

สภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะใหม่ครบทั้งคณะ
ตามมาตรา 13 ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคณะเก่าจึงจะพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ตาม มาตรา 55 เป็นบทเฉพาะกาล          
ที่ประสงค์จะให้มีความสืบเนื่องระหว่างกรรมการสภาสถาบันของ
สถาบันฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะใหม่ เพื่อให้
กิจการของมหาวิทยาลัยในระยะแรกของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย  
แทนสถาบันสามารถด าเนินการไปได้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 4) 
เรื่องเสร็จที่ 389/2540 (ฉบับย่อ)



ระยะเวลาเร่งรัด
ประเด็นที่  2  ผู้ปฏิบัติหน้ าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เดิม

ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ครบทั้งชุด เพราะมาตรา 55 เป็นบทเฉพาะกาล        
ที่ประสงค์จะให้มีความสืบเนื่อง ส าหรับระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนั้น
เป็ น เพี ย ง เ งื่ อ น เ วลาที่ เ ร่ ง รั ด ให้ ด า เ นิ น กา ร จั ด ให้ มี ก ร รมการ                
สภามหาวิทยาลัยคณะใหม่ มิใช่เป็นเงื่อนเวลาให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคณะเก่าต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ที่ประชุม
ใหญ่กรรมการร่างกฎหมายได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ 
453/2538

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 4) 
เรื่องเสร็จที่ 389/2540 (ฉบับย่อ) (ต่อ)



พ้นจากรองอธิการบดี แต่ยังไม่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นที่ 3 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 6 ต าแหน่งนั้นพ้นจาก

ต าแหน่งพร้อมกับการพ้นจากต าแหน่งของผู้รักษาการอธิการบดี      
ในวันที่ 2 พ.ค. 2540 เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามมาตรา 56 แล้ว แต่         
รองอธิการบดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะยังไม่พ้น
จากการปฏิบัติหน้าทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมาตรา 55 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ ได้บัญญัติให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้มี

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 4) 
เรื่องเสร็จที่ 389/2540 (ฉบับย่อ) (ต่อ)



กรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะใหม่ ดังนั้น ผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง     
รองอธิการบดีดั งกล่ าวจึ งยั งคงต้องปฏิบัติหน้ าที่ กรรมการ             
สภามหาวิ ทยาลั ย อยู่ ต่ อ ไป  และสามารถ เข้ า ร่ วมประชุ ม             
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2540 ได้ 

ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากคณาจารย์ประจ า      
ชุดใหม่  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ ง ได้            
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่          
1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 4 0  จึ ง ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม                 
สภามหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวได้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 4) 
เรื่องเสร็จที่ 389/2540 (ฉบับย่อ) (ต่อ)



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย  
กรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีในสามประเด็น ดังนี้

๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๖ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

๒. องค์ประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 
พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

๓. การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ 
(๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามนัยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี )            
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สรุปความได้ว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี      
ซึ่งมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีองค์ประกอบครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม (ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ ง  ได้แก่  ๑)  อธิการบดี                
๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ๓) ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย บุญศรี และนายปฏิคม ทองจริง (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔) นายจรัส วีสุวรรณ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) และนายปราโมช ร่วมสุข 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ประกาศ ณ วันที่ ๖ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายประสาน แสงไพบูลย์ รองศาสตราจารย์
สุนี ศักดาเดช และนายเกียรติศักดิ์ จิระพงศ์(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔) และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ละเมียด ควรประสงค์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ประกาศ         
ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน (ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้จัด
ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ 
ซึ่งในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยบางต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม ได้ลาออกจากต าแหน่ง 
โดยมี นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ๑) อธิการบดี          
ซึ่งขณะนั้นมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓  
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณีได้มีมติถอดถอนอธิการบดีออกจากต าแหน่ง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซ่ึงถูกมหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัย
ร้ายแรงปลดออกจากราชการ และ ๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งยังคงมีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารนั้น นายปราโมช ร่วมสุข และนายปฏิคม ทองจริง ยังคงด ารงต าแหน่ง
อยู่ ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย บุญศรี เสียชีวิตลงและยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน และ รองศาสตราจารย์ดร. ถาวร        
ฉิมเลี้ยง ด ารงต าแหน่งแทนนายจรัส วีสุวรรณ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า           
ของมหาวิทยาลัย นายเกียรติศักดิ์  จิระพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเมียด             
ควรประสงค์  ยั งคงด ารงต าแหน่ งอยู่  ส่ วนนายประสาน แสงไพบูลย์  และ                  
รองศาสตราจารย์สุนี ศักดาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้มีค าสั่งลงโทษ        
ทางวินัยร้ายแรงปลดออกจากราชการ 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังกล่าว ได้มีผู้ทักท้วงว่า มีนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมเพียง ๑๑ คน จึงไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ๒๓ คน ย่อมไม่ครบองค์ประชุม แต่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การนับองค์ประชุมควรนับจากจ านวนนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เท่าที่มีอยู่ จึงให้ด าเนินการประชุมต่อไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ต่อมาได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และโดยที่มีข้อขัดข้องในระหว่างการประชุม อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยจึงได้สั่งปิดการประชุม หลังจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
บางส่วนได้ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในวันดังกล่าวมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงไม่สามารถประชุมได้ ต่อมาเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี จึ ง ได้ เรียกประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยในหนังสือนัดประชุมได้ระบุเนื้อหาไว้โดยสรุปว่า 
ตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในวันที่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงขอให้
มาร่วมประชุมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และหากการประชุมครั้งหลังนี้ 
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด โดยความใน
หนังสือนัดประชุมดังกล่าวประสงค์ให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖           
มีผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ     
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)
พิจารณาแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 
พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๖ ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยออกเป็น     
ห้ากลุ่ม คือ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภายหลังจากที่ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีชุดปัจจุบัน
ให้ด ารงต าแหน่งโดยครบถ้วนแล้ว ปรากฏว่ามีต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางต าแหน่งว่างลง     
ซึ่งอาจมีผลท าให้องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยขาดความ
สมบูรณ์โดยในกรณีของนายกสภามหาวิทยาลัย มีอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว ส่วน
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งนั้น เนื่องจากเป็น
การก าหนดที่มาจากการด ารงต าแหน่งในขณะนั้นจะมีผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ต าแหน่งก็ยังคงมีอยู่จึงไม่มีผลให้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ขาดองค์ประกอบในส่วนนี้แต่อย่างใด และส าหรับกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าได้ว่างลง 
แต่ยังคงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยในกลุ่มนั้น ๆ เหลืออยู่มิได้ขาด
จ านวนไปเสียทั้งหมด กรณีจึงต้องถือว่ายังคงมีองค์ประกอบของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้อยู่ ดังนั้น ในการประชุม       
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖       
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จึงมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



การลาออกจากกรรมการ

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่       

เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดย ประมาท 
(๖) มี เหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมาย          

ว่าด้วยการนั้น 

การลาอออกจากกรรมการ



ใบลาออกเซ็นต์ไว้ล่วงหน้ามีผลอย่างไร
ศาลปกครองกลางโดยท่ีประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การยื่น

หนังสือลาออกเป็นการแสดงเจตนาที่ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาจึงจะมี
ผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่เมื่อหนังสือลาออกที่ผู้ร้องสอดได้ท าไว้นั้น
เป็นเพียงการเตรียมการล่วงหน้า หากประสงค์จะลาออกต้องมีการแสดง
เจตนาโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภา ฯ ให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งจึง
จะมีผลทางกฎหมาย ซึ่งจากข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดียังมิได้มีความประสงค์
จะลาออกจากต าแหน่ง การที่บุคคลผู้ยึดถือหนังสือที่ผู้ร้องสอดได้            
ลงลายมือชื่อไว้ล่วงหน้าท าการเติมวันที่ในหนังสือแล้วน ามายื่น

ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขแดงที่ 1194-1195/2546 (ประชุมใหญ)่



จึงเท่ากับเป็นการตัดสินใจแทนโดยฝ่าฝืนใจผู้ร้องสอดอันเป็นการกระท า
ที่ไม่สามารถท าแทนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องถือว่า       
กรณีดังกล่าวยังมิได้มีการยื่นหนังสือลาออกแต่อย่างใด สมาชิกภาพการ
เป็นสมาชิกสภา ฯ ของผู้ร้องสอดทั้ง 10 คนจึงยังไม่สิ้นสุดลง อีกทั้งยังมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสภา ฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมได้
การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิใช่การอันมิชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขแดงที่ 1194-1195/2546 (ประชุมใหญ)่ (ต่อ)



ลาออกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ม. 386 ไม่ได้ก าหนดให้ใช้บังคับแก่สัญญาประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงใช้บังคับแก่

สัญญาทุกประเภทรวมทั้งสัญญาจ้างแรงงานด้วย การที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างด้วย
การแสดงเจตนาแก่นายจ้าง ลูกจ้างไม่อาจถอนหรือยกเลิกการแสดงเจตนาเลิกสัญญานั้น
ได้ แต่ไม่รวมถึงการตกลงหรือยินยอมของนายจ้างและลูกจ้างในการถอนหรือยกเลิกการ
แสดงเจตนาเลิกสัญญาของลูกจ้างด้วย โจทก์มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แสดงเจตนาถอน
การลาออก แต่จ าเลยมีจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้โจทก์ส่งใบลามาใหม่พฤติการณ์
ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องโจทก์และจ าเลยตกลงให้โจทก์ถอนการลาออกหรือยับยั้งการลาออก
ของโจทก์ แต่เป็นเพียงเรื่องที่จ าเลยให้โจทก์ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบภายในของ
จ าเลยเพื่ออนุมัติการลาออกของโจทก์ หนังสือลาออกจึงยังมีผลยังคับอยู่ และการที่
จ าเลยยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ าเลยให้โจทก์โว้ใช้ในการท างานคืนจากโจทก์นั้น ก็เป็น 
เพราะใกล้วันที่หนังลือลาออกของโจทก์จะมีผลแล้ว จึงมีใช่กรณีจ าเลยเลิกจ้างโจทก์

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4048/2561



การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และเบี้ยประชุม
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (ใหม่)

เดิม จัดประชุมไม่ได้ถ้ากฎหมายเฉพาะมิได้บัญญัติให้กระท า
ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๓/
๒๕๕๕) จนกระทั่งมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงจัดประชุมได้

ปัจจุบัน จั ดประชุม ได้ ตามพระราชก าหนดว่ าด้ วย            
การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผล          
ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓)



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส าหรับวิธีการประชุมฯ มีรายละเอียดก าหนดไว้ดังนี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชก าหนดนี้
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุม         

ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ ร่วมประชุมมิ ได้อยู่ ในสถานที่ เดียวกันและสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็น       
ต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตรา ๕ พระราชก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
(๒) การประชุมเพื่อจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
(๓) การประชุมเพื่อด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ       

จัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๔) การประชุมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม 
นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ
แล้ว ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุม      
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องตามที่ก าหนด         
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของการประชุ ม             
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจาบุเบกษา



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทาง

อิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน 
และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสาร 
ข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการ
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย     
เสียง หรือทั้งเสียงและภาพ

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบ
ควบคุมการประชุม 

“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ดูแลและบริหาร
จัดการระบบควบคุมการประชุม



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

ข้อ ๔ เมื่ อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้มีการจัดประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมแจ้งผู้ร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่า  
การประชุมครั้งนั้นจะด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๕ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องมีกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม 
(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
(๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม
(๔) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและ          

การลงคะแนนลับ (หากมี) 
(๕ )  การจั ด เก็บข้ อมู ลหรื อหลั กฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการประชุ ม ผ่ าน                 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี  
ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่ เป็นการประชุมลับ



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

(๖) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคน      
ไว้เป็นหลักฐาน

(๗) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้    

ระบบควบคุมการประชุมของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้
ข้อ ๖ หากหน่วยงานใดมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม   

ตามกฎหมายแตกต่างเป็นการเฉพาะแล้ว อาจเพิ่มเติมรายละเอียด        
การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้ ทั้งนี้  โดยให้ค านึงถึง
มาตรฐานตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๗ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องลับ นอกจาก       
ต้องปฏิบัติตามหมวด ๒ ของประกาศนี้แล้ว ให้ด าเนินการตามหมวด ๓ 
เป็นการเพิ่มเติมด้วย



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

หมวด ๒
มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๘ การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตาม
ข้อ ๕ (๑) ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนด โดยอาจใช้
เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ ร่วมประชุม เช่น
การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password) เป็นต้น หรือ
อาจให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือระหว่างการประชุม

การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมพิจารณาเลือกใช้
วิธีการที่มีความมั่นคง และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม โดยค านึงถึง
พฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนของผู้ร่วมประชุม ประเภทของ
ระเบียบวาระ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมตามที่ก าหนดในกฎหมาย เป็นต้น



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

ข้อ ๙ การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพตามข้อ ๕ 
(๒) ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียง
และภาพได้อย่างชัดเจน และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและ
แสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในเวลาเดียวกัน

ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมและก าหนดวิธีการส ารองเพื่อใช้ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม เช่น
การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยข้อความ เป็นต้น

ข้อ ๑๐ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม
โดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือมอบหมายให้ผู้ควบคุมระบบสามารถ      
งดการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว หรือหยุดการส่งข้อมูล     
แก่ผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 
เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นต้น
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ข้อ ๑๑ การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมตามข้อ ๕ (๓) ซึ่งรวมถึง 
ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งปวง     
ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดส่งให้แก่ผู้ร่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม พร้อมแจ้ง
วิธีการที่ท าให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม หรือข้อมูลเหล่านั้นได้

ข้อ ๑๒ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หรือ
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     
ก็ได้ โดยด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๓ การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๔)        
ให้ด าเนินการดังนี้

(๑) หากเป็นการลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถระบุตัว           
ผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคล
ดังกล่าวได้ เช่น การให้ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียง สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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(๒) หากเป็นการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจ านวนของ             
ผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนน     
ได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการส ารวจความเห็นทางออนไลน์ เป็นต้น

ข้อ ๑๔ การจัดเก็บข้ อมู ลหรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับการประชุม                 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๕ (๕) และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๖) 
ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเก็บข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจ านวน   
ผู้ร่วมประชุม หรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตน        
ตามข้อ ๕ โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

(๒) วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลการ
ลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
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(๓) ข้อมูลบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุม
นั้นเองหรือด้วยวิธีการอื่นใด เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

(๔) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ ๕          
ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม

(๕) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุ
ตัวบุคคลหรือ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและ
เลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม (๔) หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุม       
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป แต่ทั้งนี้ ผู้มีหน้าท่ี
จัดการประชุมอาจก าหนดแนวทางการแก้ ไขเหตุขัดข้องและผลกระทบ               
ของเหตุขัดข้องตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้
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ข้อ ๑๕ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ ๑๔ ให้บันทึกในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการ       
ที่เชื่อถือได้ ดังนี้

(๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสร้างจน
เสร็จสมบูรณ์ และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับ
ข้อมูลนั้น เว้นแตก่ารรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดง ซึ่งไม่มีผลต่อ
ความหมายของข้อมูลนั้น

(๒) สามารถน าข้อมูลกลับมาใชห้รือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้
(๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกัน

การเข้าถึงโดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถแก้ไขข้อมูล           
ที่เก็บรักษาไว้
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ข้อ ๑๖ การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ตามข้อ ๕ (๗) ให้ผู้มีหน้าที่
จัดการประชุม จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพื่อรองรับการแก้ไข
เหตุขัดข้องแก่ผู้ร่วมประชุมในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๗ เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ผู้มีหน้าที่
จัดการประชุม ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในข้อ ๑๔ ทั้งข้อมูลเสียง 
หรือทั้งเสียงและภาพ และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจาก
การประชุม หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้ ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน   
นับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ ๑๘ เมื่อมีเหตุให้มีการท าลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ให้ผู้มีหน้าที่จัดการ
ประชุมหรือผู้ให้บริการ ลบหรือท าลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือท าลาย
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หมวด ๓
มาตรฐานการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ

ข้อ ๑๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ ให้ผู้มีหน้าที่จัดการ
ประชุม ก าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มี
สิทธิร่วมประชุมรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าว ทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องลั บดั งกล่ าว และมีมาตรการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของ                     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดในข้อ ๒๔

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีบุคคล 
ที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุม สามารถรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าว
ตามข้อ ๑๙ โดยควรประชุม ณ พื้นที่ปิดที่ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว
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ข้อ ๒๑ การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ในเรื่องที่มีชั้นความลับ           
ของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการ      
ในราชอาณาจักร และมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ตามข้อ ๒๔ โดยต้องไม่
จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดไว้นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้            
ผู้ให้บริการต้องรับรองต่อผู้มีหน้าที่จัดการประชุมว่าได้ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดนี้

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในเรื่องลับ

ข้อ ๒๒ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับในกรณีอื่นใดนอกจาก
ข้อ ๒๑ ให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ ๒๔

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในเรื่องลับ
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หมวด ๔
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ข้อ ๒๓ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย

(๑) การรักษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้เพื่อ
ป้องกัน การเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง

(๒) การรักษาความครบถ้วน (integrity) โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ มิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือ       
ถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา

(๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) โดยมีมาตรการที่ดูแลให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถท างาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ

(๔) การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

นอกจากนี้ ให้มีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด
(accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม

ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดมาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบควบคุมการประชุม ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานอื่นที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด อาจจัดให้มีการตรวจประเมิน และรับรองความสอดคล้องของ
ระบบควบคุมการประชุมตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศนี้ก็ได้ และให้ถือว่า
ระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานดังกล่าว มีกระบวนการ       
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานในประกาศฉบับนี้

กระบวนการเพื่อตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุม 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด



ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลว. ๑๒ พ.ค. ๖๓ (ต่อ)

ข้อ ๒๖ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจก าหนดให้การได้รับการตรวจ
ประเมิน หรือรองรับความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดที่ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานตามข้อ ๒๔ ถือว่าระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ
ควบคุมการประชุมนั้น ได้รับการรับรองความสอดคล้องตามข้อ ๒๕ ก็ได้

ข้อ ๒๗ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เตรียมการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันตั้งแต่วันที่
ประกาศใช้บังคับ

ข้อ ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
ประกาศนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  จ ะ ส่ ง โ ด ย จ ด ห ม า ย 
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม
ต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน

ร่วมการประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผย

และการลงคะแนนลับ 
(๓) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วม

ประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์         
เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตร า  ๑๑  ให้ ถื อ ว่ า ก า รปร ะชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ ามมิ ให้ปฏิ เสธ         
การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้        
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา       
ตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด 
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย   
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกตามประกาศ    
คณ ะ รั ก ษ า คว า มล งบแห่ ง ช า ติ  ฉบั บที่  ๗ ๔ /๒ ๕ ๕ ๗              
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒ ๕ ๕ ๗  ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที่             
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่    
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้ จนกว่าจะมีมาตรฐาน     
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีอ่อกตามพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ



พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ) 

มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ที่ ไ ด้ ด า เ นิ นการ ไปแล้ ว ตามประกาศคณะรั กษา         
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒ ๕ ๕ ๗  ใ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ ช อ บ ด้ ว ย               
พระราชก าหนดนี้

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม รักษาการตามพระราชก าหนดนี้



เบี้ยประชุม 
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



เบี้ยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)

สามารถจ่ายได้ตามตามพระราชก าหนด ว่าด้วย        
การประชุมผ่ านสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์  พ .ศ .  ๒๕๖๓            
ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้

มาตรา ๑๐ ในการประชุมผ่านลื่ออิเล็กทรอนิกส์      
หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน        
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ รี ย ก ว่ า อ ย่ า ง ใ ด ใ ห้ แ ก่ ผู้ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม                
ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุม
ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์้วย



เบี้ยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และสามารถจ่ายได้ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตราที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

มาตรา ๕ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือ
โดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการแต่ไม่รวมถึง
กรรมการซึ่งได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้น ๆ  โดยเฉพาะ



เบี้ยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามบทปัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ 
หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ

“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
แต่ไม่รวมถึงอนุกรรมการ ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่น
ในหน้าที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ

“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราช
โองการ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ



เบี้ยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ มีข้อความว่า

“กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติ ในหลักการให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรีอคณะท างานของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนใน
การประชุมจากกระทรวงการคลัง กรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วง
ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตรา     
ที่กระทรวงการคลังไต้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวจะต้องต าเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวับที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป”



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕

ประชุมทางไกล (ฉบับย่อ)
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานซึ่งคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติได้แต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะจัดประชุมโดย
วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันได้แม้จะมิได้อยู่ใน
สถานที่เดียวกัน ได้หรือไม่ หากไม่ได้ จะต้องแก้ไขกฎหมายอย่างไร

เมื่ อ เป็นการแต่ งตั้ งขึ้ น โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติฯ การประชุมจึง
ต้องเป็นไปตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม ที่ให้น าเอามาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อพิจารณามาตรา ๗ ซึ่งบัญญัติ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประชุมที่ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕ (ต่อ)

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และวิธีการได้มาซึ่งประธานในที่
ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมแล้ว 
เห็นได้ว่า การประชุมต้องเป็นการประชุมโดยวิธีที่กรรมการต้องมาประชุม
ร่วมกันในสถานที่ เดียวกัน เท่านั้น อีกทั้ ง ไม่มีบทบัญญัติอื่นใดใน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติฯ ที่บัญญัติให้
สามารถจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีเช่นว่านั้นเอาไว้ ต่างจากกฎหมาย
ฉบับอื่นที่ก าหนดเรื่องดังกล่าวเอาไว้โดยเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติที่ให้
อ านาจออกหลักเกณฑ์ก าหนดวิธีการประชุม และได้ออกหลักเกณฑ์
ก าหนดวิธีการประชุมโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเช่นว่านั้น 
ดังนั้น หากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานประสงค์จะประชุมโดย
วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันได้แม้จะมิได้อยู่ใน



ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕ (ต่อ)

สถานที่เดียวกัน จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติฯ ตามแนวทางที่กล่าวมาเสียก่อน

อนึ่ง แม้การจัดประชุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ก้าวหน้าและ
สะดวก แต่อาจไม่เหมาะสมกับการประชุมในบางกรณี เช่น การประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นความลับ เพราะไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าจะมีบุคคล
อื่นนอกจากกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียอยู่ร่วมในสถานที่ที่ติดต่อสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีนั้นด้วยหรือไม่ หรือการประชุมตามวาระปกติแต่มีการ
เสนอเรื่องอื่นหรือเรื่องด่วนเข้ามาเป็นวาระจร ท าให้กรรมการไม่สามารถ
ตรวจดูเอกสารในวาระจรได้อย่างละเอียดเพียงพอ  ดังนั้น การจัดประชุม
โดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจึงควรค านึงถึงความ
เหมาะสมของเรื่องด้วย



การแจ้งนัดประชุม

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการ         
ที่คณะกรรมการก าหนด 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการ
ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการ 
นั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้
จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณี       
มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุม     
เป็นอย่างอื่นก็ได้

การแจ้งนัดการประชุมและวาระการประชุม



มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
ประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธาน      
มีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ไ ด้ ให้ รองประธานกรรมการท าหน้ าที่ แทน ถ้ า ไม่ มี             
รองประธานกรรมการหรือมี  แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้          
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง ขึ้นท าหน้าที่แทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ 
นอกจากการด า เนินการประชุม ให้น าความในวรรคสอง             
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การแจ้งนัดการประชุมและวาระการประชุม(ต่อ)



การแจ้งนัดการประชุมน้อยกว่า ๓ วัน
ผู้ฟ้องคดีทั้ งหกฟ้องว่า ผู้ ถูกฟ้องคดี  (ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ) มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๒ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ออกจาก
ราชการ และลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ออกจาก
ราชการ กรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อโปรแกรม
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและครุภัณฑ์ประจ าห้องคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และ       
ผู้ร้องสอด (นายกรัฐมนตรี) วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของ       
ผู้ฟ้องคดีทั้งหก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีค าพิพากษา

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556



หรือค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว และค าสั่งผู้ร้องสอดที่ให้        
ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีทั้งหก โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่ง
ดังกล่าวมีผลบังคับ และให้คืนสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกลงวันที่  ๒๘ 
เมษายน ๒๕๔๒ เสนอผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเห็นควรเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณามีมติตามที่คณะกรรมการสอบสวน
เสนอว่าให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒  ที่ ๔ และที่ ๕ ออกจาก
ราชการและให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๖ ออกจากราชการ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าสั่งในวันเดียวกันให้ส านักงานปลัดกระทรวง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



ศึกษาธิการ ด าเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
พิ จ า ร ณ า ต่ อ ไ ป  ซึ่ ง ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  อ . ก . พ . 
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ การประชุม 
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวจึงเป็นการประชุมที่แจ้ง
ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วันซึ่งขัดกับมาตรา ๘๐ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ในการประชุม 
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการครั้งดังกล่าว ประธานอนุกรรมการได้
แจ้งในที่ประชุมว่าได้นัดให้มีการประชุมพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและการติดตามจากประชาชน 
จึงเป็นกรณีที่อ้างว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๘๐ วรรค ๓ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ก าหนดไม่ให้น าข้อความในวรรค ๒
มาใช้บังคับ โดยกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจ
ของประธานที่จะพิจารณาตามแต่กรณี ทั้ งนี้  หาก อ.ก.พ. 
กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าการเรียกประชุมดังกล่าวเป็นการไม่
เหมาะสม ที่ประชุมก็อาจทักท้วงเพื่อให้เลื่อนการประชุมดังกล่าว
ออกไป ก็ย่อมสามารถกระท าได้ หรือหากเห็นว่ากรณีดังกล่าว       
มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานจ านวนมาก ก็เป็นดุลพินิจของที่
ประชุมที่ไม่จ าต้องพิจารณากรณีดังกล่าวจนเสร็จสิ้นในคราวเดียว
โดยอาจเลื่ อนไปพิจารณาต่อในการประชุมคราวต่อไปได้
แต่เมื่อไม่มีการเลื่อนการประชุมดังกล่าวโดยได้พิจารณากรณีของ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจนเสร็จสิ้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เป็นการนัด
ประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การนัดประชุม อ.ก.พ. 
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ จึงด าเนินการ
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอด
ที่ว่าการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  ๓๐ 
เมษายน ๒๕๔๒ ที่นัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วันไม่เป็นเหตุ    
ใหก้ารประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงฟังขึ้น

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 832/2556(ต่อ) 



การมอบอ านาจ การประชุม และองค์ประชุม
ส าหรับกรณีที่ในการประชุมของ อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณา

โทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นประธาน ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม แต่ได้มอบหมายให้นาย พ. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท าหน้าที่แทน 
โดยไม่มีหนังสือมอบอ านาจหรือสั่งการมอบอ านาจในการพิจารณา นั้น    
การมอบอ านาจดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ถือว่ามีการมอบอ านาจ อย่างไรก็ดี    
การที่นาย พ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ท าหน้าที่เป็นประธาน       
ในการประชุม อ .ก .พ.  จั งหวัดพัทลุ งดั งกล่ าว โดยไม่ปรากฏว่ า                
มีอนุกรรมการผู้ใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยในการท าหน้าที่ประธานของนาย พ. 
จึงถือได้ว่านาย พ. ในฐานะที่ เป็นอนุกรรมการคนหนึ่ง ได้รับเลือก         
จากที่ประชุมหรือที่ประชุมได้รับรองให้ท าหน้าที่เป็นประธานโดยปริยายแล้ว 
และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานไม่ได้เข้าประชุม มิได้ท าให้การประชุม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๖๒ (ต่อ)



ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด อีกทั้ง ในการประชุมดังกล่าวมีอนุกรรมการ    
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
สามารถพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดได้ทั้งนี้ ตาม ม.๒๘ 
ประกอบกับ ม.๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ส าหรับกรณีที่  อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง ได้ให้นาย ส. และนาย ฉ. 
กรรมการสอบสวนที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น เป็นเพียงการ
เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการสอบสวน เพื่อให้ อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น บุคคลทั้งสองมิได้มีอ านาจพิจารณามีมติใน
การประชุม อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง แต่อย่างใด ทั้งในชั้นพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้ องคดี ได้มี โอกาสโต้แย้ งและแสดง
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่แล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า      
บุคคลทั้งสองจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการพิจารณาลงมติของ อ.ก.พ. จังหวัด
พัทลุง หรือท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีได้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๖๒ (ต่อ)



ตั้งกรรมการใหม่เฉพาะกลุ่มเข้าประชุมได้หรือไม่
ปัญหาข้อที่ ๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจจ้ากคณาจารย์ประจ าชุดใหม่ 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วัน ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๐ จะสามารถเข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๔๐ แทนชุดเดิมได้ทันที
หรือไม่นั้น เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จากคณาจารย์ประจ านั้นจะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่        
ได้ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ 
ตามเหตุผลดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในความเห็นในปัญหาข้อที่ ๑ และปัญหาข้อที่ ๒
ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภามหาวิทยาลัยแม่โจใ้นวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๔๐ ได้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 4) เรื่อง
เสร็จที่ 389/2540 (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



การเรียกประชุมและการเลื่อนประชุม

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯก าหนดไว้ดังนี้

มาตรา 79 ภายใต้บังคับมาตรา 15 วรรคสอง        
การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุม อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เลื่อนประชุมตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ 



ในกรณีที่มีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การ
พิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม 
ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีก      
ภายในสิบสี่ วั นนั บแต่ วั นนั ดประชุ มที่ เ ลื่ อนมาและ             
การประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า       
หนึ่งในสามของจ านวน กรรมการทั้งหมดให้ถือว่าเป็น      
องค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้ เกิดผล       
ตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

เลื่อนประชุมตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ (ต่อ)



เลื่อนประชุม
การพิจารณาเรื่องใด ถ้าเลื่อนไปเพราะไม่ครบองค์

ประชุม ถ้าไม่ใช่การประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท หากนัดประชุมเรื่องนั้นภายใน 14 วันนับแต่
วันที่เลือนมาและมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของกรรมการทั้งหมด ถือว่าเป็นองค์ประชุม     
แต่ต้ องระบุความประสงค์ ที่ จะให้ เป็น เช่นนี้ ไว้            
ในหนังสือนัดประชุม

เรื่องเสร็จที่ 258/2547



ประเด็นที่สาม การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ .ศ.  ๒๕๔๗ และสามารถน ามาตรา ๗๙ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้กับ
การประชุมในวันดังกล่าว ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกประชุมสภา
มหาวิทยาลัยไว้ โดยในกรณีปกติสภามหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามก าหนด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ถ้า
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก็ให้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ 
หรือหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดร้องขอให้สภามหาวิทยาลัยประชุมเพื่อกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ให้เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่
วันที่ได้รับการร้องขอ โดยในการเรียกประชุมจะมีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ท าหน้าที่นัดประชุมตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือ
ตามค าสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัย จากหลักเกณฑ์ดังกลา่วจึงเห็นได้
ว่ าการ เรี ยกประชุมสภามหาวิทยาลั ย จะต้ อง เป็นไปตามมติ            
สภามหาวิทยาลัยหรือตามค าสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัยเท่านัน้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



เมื่อข้อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏว่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้
เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖ และวันที่    
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยไม่มีมติสภามหาวิทยาลัยหรือค าสั่ งของ         
นายกสภามหาวิทยาลัยให้เรียกประชุมแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อได้พิจารณา
แล้วว่าการเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัยหรือตามค าสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไม่มีอ านาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยเอง
แต่อย่างใด และเมื่อการเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรก          
ในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖ เป็นการเรียกประชุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว กรณีจึงไม่อาจนับองค์ประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ที่มาประชุมครั้งที่สองในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ถือว่าหาก
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นองค์ประชุมได้ตามบทบัญญัติของ
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่
อย่างใด ดังนั้น การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการ
เรียกประชุมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และไม่สามารถ น ามาตรา ๗๙
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้กับการ
ประชุม ในวันดังกล่าวได้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



วาระการประชุม

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



วาระการประชุม
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิก

ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมน้อยกว่าจ านวน
วันที่  กม.ก าหนด ทั้งยังไม่ได้ส่งร่างข้อบังคับที่        
จะพิจารณาไปให้ทราบพร้อมกัน แต่กลับมีการแจก
ร่างข้อบังคับก่อนเริ่มการประชุม การประชุม          
จึงไม่ชอบด้วย กม. อันมีผลให้ข้อบังคับที่ออกตาม  
มติในการประชุมครั้งดังกล่าวไม่ชอบด้วย กม.เช่นกัน

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙-๖๓๒/๒๕๕๙



การนับองค์ประชุมและการออกเสียง

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนีจ้ะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(1) เป็นคู่กรณีเอง 
(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่า

ชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง ภายในสามชั้น 
หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทน
หรือตัวแทนของคู่กรณี 

(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(6) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม



มาตรา 14 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา 13 ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่อง
ไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ งทราบ
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่น
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ      
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 15 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะ
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม 

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม (ต่อ)



ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใด         
มีผู้ถูกคัดค้าน ในระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจาก         
ที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการ    
ทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน       
ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท า        
โดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม (ต่อ)



มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ ใน
ม า ต ร า  1 3 เ กี่ ย ว กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ ก ร ร ม ก า ร ใ น               
คณะ กรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครอง
ในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการ

พิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน     
ขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม (ต่อ)



(2) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้น 
เห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะท าการพิจารณา
เรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
ชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 

(3) ให้ผู้บั งคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการ          
ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่       
มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจ     
ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม (ต่อ)



มาตรา 17 การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ     
ในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองที่ได้กระท าไป
ก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา 14 และมาตรา 16 ย่อมไม่
เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้าน    
หรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี
จะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 

มาตรา 18 บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไม่ให้
น ามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้
ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล
จะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ ไขได้  หรือไม่มี เจ้ าหน้าที่อื่ น        
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ 

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม (ต่อ)



มาตรา 19 ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการใน 
คณ ะ ก ร ร มก า ร ที่ มี อ า น า จ พิ จ า ร ณา ท า ง ป กค ร อ ง ใ ด              
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุ ให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง
การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นัน้
ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ 

มาตรา 20 ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา 
14 และมาตรา 16 ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้มีอ านาจก ากับหรือควบคุมดูแลส าหรับกรณีของ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรี
ส าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี 

ข้อกฎหมายการนับองค์ประชุม (ต่อ)



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย  
กรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีในสามประเด็น ดังนี้

๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๖ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

๒. องค์ประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 
พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

๓. การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ 
(๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามนัยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี )            
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สรุปความได้ว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี      
ซึ่งมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีองค์ประกอบครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม (ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ ง  ได้แก่  ๑)  อธิการบดี                
๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ๓) ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย บุญศรี และนายปฏิคม ทองจริง (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔) นายจรัส วีสุวรรณ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) และนายปราโมช ร่วมสุข 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ประกาศ ณ วันที่ ๖ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายประสาน แสงไพบูลย์ รองศาสตราจารย์
สุนี ศักดาเดช และนายเกียรติศักดิ์ จิระพงศ์(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔) และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ละเมียด ควรประสงค์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ประกาศ         
ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน (ตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้จัด
ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ 
ซึ่งในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยบางต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม ได้ลาออกจากต าแหน่ง 
โดยมี นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ๑) อธิการบดี          
ซึ่งขณะนั้นมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓  
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณีได้มีมติถอดถอนอธิการบดีออกจากต าแหน่ง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซ่ึงถูกมหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัย
ร้ายแรงปลดออกจากราชการ และ ๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งยังคงมีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารนั้น นายปราโมช ร่วมสุข และนายปฏิคม ทองจริง ยังคงด ารงต าแหน่ง
อยู่ ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย บุญศรี เสียชีวิตลงและยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน และ รองศาสตราจารย์ดร. ถาวร        
ฉิมเลี้ยง ด ารงต าแหน่งแทนนายจรัส วีสุวรรณ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คนซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า           
ของมหาวิทยาลัย นายเกียรติศักดิ์  จิระพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเมียด             
ควรประสงค์  ยั งคงด ารงต าแหน่ งอยู่  ส่ วนนายประสาน แสงไพบูลย์  และ                  
รองศาสตราจารย์สุนี ศักดาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้มีค าสั่งลงโทษ        
ทางวินัยร้ายแรงปลดออกจากราชการ 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังกล่าว ได้มีผู้ทักท้วงว่า มีนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมเพียง ๑๑ คน จึงไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ๒๓ คน ย่อมไม่ครบองค์ประชุม แต่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การนับองค์ประชุมควรนับจากจ านวนนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เท่าที่มีอยู่ จึงให้ด าเนินการประชุมต่อไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ต่อมาได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และโดยที่มีข้อขัดข้องในระหว่างการประชุม อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยจึงได้สั่งปิดการประชุม หลังจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
บางส่วนได้ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในวันดังกล่าวมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงไม่สามารถประชุมได้ ต่อมาเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี จึ ง ได้ เรียกประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยในหนังสือนัดประชุมได้ระบุเนื้อหาไว้โดยสรุปว่า 
ตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในวันที่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงขอให้
มาร่วมประชุมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และหากการประชุมครั้งหลังนี้ 
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด โดยความใน
หนังสือนัดประชุมดังกล่าวประสงค์ให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖           
มีผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ     
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ประเด็นที่สอง องค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 
พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาองค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏร าไพพรรณีจะต้องพิจารณาตามความในมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่บัญญัติให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อ ๑๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดว่า ในการประชุมต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ แล้ว เห็นได้ว่า  สภา
มหาวิทยาลัยจะต้องมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ๒๓ 
คน แต่ต่อมาจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยลดลงเนื่องจากนายก
สภามหาวิทยาลัยลาออก อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสียชีวิต ๑ คน และถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงปลดออก
จากราชการอีก ๓ คน ซึ่งเมื่อพิจารณาความในมาตรา ๑๗ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่ก าหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่และ
ให้มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ ต่อไปได้แล้ว จึงเห็นว่า

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



ในขณะนั้นสภามหาวิทยาลัยประกอบไปด้ วยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจ านวน ๑๗ คน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมา
ประชุมทั้งสิ้น ๑๑ คน จึงเป็นกรณีที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น องค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)       
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็ม) (ต่อ)



การนับองค์ประชุมและการออกเสียง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ได้รับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

จากผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สรุปข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ว่า สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นสมาคม 
ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีวัตถุประสงค์
ในการร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานในระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนด้วยกัน ส่วนสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือและประสานงานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาภาคเอกชนในสถานศึกษาเอกชน โดย ดร.วัลลภ 
สุวรรณดี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษา

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓



เอกชนแห่งประเทศไทยอยู่ก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายก
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จึงมีผลท าให้        
ดร.วัลลภ สุวรรณดี ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมกันทั้งสองต าแหน่ง ซึ่งในทางปฏิบัติ
เท่าที่ผ่านมาเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ ดร.วัลลภ สุวรรณดี     
จะลงชื่อกรรมการในฐานะนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยเพียงต าแหน่งเดียว และเนื่องจากในการวินิจฉัย
ของที่ประชุมได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์มาโดยตลอด จึงยังไม่มี
ปัญหาในการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ได้พิจารณาข้อหารือของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ดร.วัลลภ สุวรรณดี อยู่ในต าแหน่งกรรมการทั้ง
สองต าแหน่งได้  หรือไม่นั้น  เห็นว่า ตามมาตรา ๑๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกอบด้วย
กรรมการ ๒ ประเภท คือ กรรมการโดยต าแหน่งประเภทหนึ่ง
โดยกฎหมายได้ระบุต าแหน่งไว้โดยตรงไม่ต้องมีการแต่งตั้งอีกซึ่งเมื่อ
บุคคลใดก็ตามเข้าด ารงต าแหน่งตามที่มาตรา ๑๔ ได้ก าหนดไว้ 
บุคคลนั้นจะมีฐานะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการทันที

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



ส่วนกรรมการอีกประเภทหนึ่ง คือ กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จะต้องมีการพิจารณาเลือกสรรจากบุคคลผู้มีคุณวุฒิเหมาะสมที่จะ
ท าหน้าที่กรรมการด้วยการระบุชื่อบุคคลไว้เป็นราย ๆ ไป และการ
ที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      
แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการกองทุน      
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เพราะสมาคมทั้งสองสมาคมเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจึงเป็นผู้ทราบปัญหาเกี่ยวกับการต าเนินการของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็น

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



ที่ เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม        
เพื่อการศึกษาได้ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาจึงควรมีนายกสมาคมทั้งสองสมาคมเข้าร่วมประชุม
ด้ วย  ดั งนั้ น  เมื่ อ  ดร . วั ลลภ  สุ ว รรณดี  ได้ รั บ เลื อกตั้ ง เป็ น             
นายกสมาคมทั้งสองสมาคม ดร.วัลลภ สุวรรณดี จึงต้องปฏิบัติหน้าที่         
และมีฐานะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการในฐานะ
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและในฐานะ
นายกสมาคมสมาพันธ์การศึ กษา เอกชนแห่ งประ เทศไทย               
ทั้งสองต าแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



ประเด็นที่สอง หาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ได้ทั้ง ๒ ต าแหน่งการนับคะแนนเสียงชี้ขาดผลการประชุมจะนับ
คะแนนเสียงได้ ๑ หรือ ๒ เสียง นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๗ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ได้บัญญัติให้กรรมการคนหนึ่งมี ๑ เสียงหนึ่งในการลงคะแนนจึงมี
ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าอย่างไรจึงนับเป็นกรรมการคนหนึ่งเพื่อที่จะ
ได้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ซึ่งในปัญหาดังกล่าวได้ให้ความเห็น
ไว้แล้วในข้อหารือประเด็นที่ ๑ ที่ว่าในการพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการในส่วนของกรรมการโดยต าแหน่งนั้น จะต้อง
พิจารณาต าแหน่งของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ แม้ว่าบุคคลนั้น        
จะด ารงต าแหน่งเกินกว่า ๑  ต าแหน่งก็ตาม ดังนั้น เมื่อ ดร.วัลลภ 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



สุวรรณดี  สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการโดยต าแหน่งใน
คณะกรรมการได้ทั้ ง  ๒ ต าแหน่ง  และเมื่ อ เกิดกรณีที่ ต้องมี            
การวินิจฉัยโดยที่ประชุมของคณะกรรมการ ปัญหาที่ว่าจะต้องนับ
คะแนนเสียงของ ดร.วัลลภ สุวรรณดี เป็นจ านวนเท่าใดนั้น จะต้อง
พิจารณาว่า ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม          
ในคณะกรรมการในฐานะใด หาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี เข้าร่วม
ประชุมในฐานะนายกสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ก็จะต้องนับคะแนนเสียง
ของ ดร.วัลลภ สุวรรณดี เพียง ๑ เสียงในการลงคะแนน และ        
หาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี เข้าร่วมประชุมในฐานะนายกสมาคม        
ทั้ง ๒ สมาคม ในการนับคะแนนเสียงจะต้องนับเป็นจ านวน ๒ เสียง 
ตามจ านวนต าแหน่งที่ ดร.วัลลภ สุวรรณดี เข้าร่วมประชุม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



ประเด็นที่สาม เพื่อให้การนับองค์ประชุมมีจ านวนครบสมบูรณ์         
ดร.วัลลภ สุวรรณดี จะมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงมาไปปฏิบัติ
หน้าที่แทนในต าแหน่งกรรมการต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดได้หรือไม่
ประการใด นั้น เห็นว่า เมื่อมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก าหนดต าแหน่งกรรมการโดย
ต าแหน่งไว้โดยมิได้บัญญัติให้กรรมการโดยต าแหน่งสามารถมอบหมาย
ผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการได้ แสดงให้เห็นว่ากฎหมาย
ประสงค์จะอาศัยฐานะของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มาประกอบกัน
ขึ้นเป็นคณะกรรมการเพื่อให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
ดร.วัลลภ สุวรรณดี จึงไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงมา
ไปปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งกรรมการต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดได้

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๓ (ต่อ)



องค์ประชุมขณะลงมติ
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



องค์ประชุมขณะลงมตไิม่ครบ
องค์ประชุมของคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง ต้อง

มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม  การ
ประชุมเรื่องใดมีกรรมการไม่ครบองค์ประชุมในการพิจารณาและลงมติ
ก็จะต้องเลื่อนการประชุมครั้ งนั้นออกไป เมื่ อกรมราชทัณฑ์มี
อนุกรรมการทั้งหมดจ านวน 11 คนในการประชุมจึงต้องมีอนุกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 6 คนถึงจะเป็นองค์ประชุม แม้จะมีอนุกรรมการ
ลงชื่ อมาประชุมจ านวน 6  คนแต่ เมื่ อข้ อ เท็ จจริ งปรากฏว่ า                
มีอนุกรรมการอยู่ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติในแต่ละเรื่องไม่ถึง
กึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด การพิจารณาและลงมติ
โดยองค์ประชุมไม่ครบจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องเสร็จที่ 175/2553



ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง.....ขณะลงคะแนน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์
ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา 
๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะก าหนดเรื่ององค์
ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้ ...” องค์ประชุมของสภาจึงต้อง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
องค์ประชุมมิได้มีความหมายแต่เพียงว่าเมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบ
และเปิดการประชุมแล้วหลังจากนั้นสมาชิกจะอยู่ร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒ - ๔/๒๕๕๑



โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนสมาชิกในที่ประชุมอีกต่อไป หากเป็นเช่นนั้น
แล้วผลก็จะเป็นว่าหลังจากเปิดประชุม แม้จะมีสมาชิกอยู่ประชุมเพียงไม่กี่
คนก็อาจลงมติและมีเสียงข้างมากได้ ซึ่งมิใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และหากถือจ านวนสมาชิกที่ลงชื่อมาประชุมเป็นองค์ประชุมของสภาจน
เสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง คงจะไม่ปรากฏเหตุการณ์ดังเช่นที่เกิดขึ้น
ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีตรวมทั้งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชุดนี้ด้วย คือ การขอให้นับองค์ประชุมในระหว่างการประชุม โดยสมาชิกที่
มีข้อสงสัยว่าองค์ประชุมไม่ครบ และเมื่อปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ 
ประธานของที่ประชุมก็จะสั่งพักการประชุมหรือให้เลื่อนการประชุมออกไป 
ส่วนการอ้างเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่จะไม่ออกเสียงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๐ นั้น เป็นคนละเรื่องกับองค์ประชุมทีต่้องประกอบด้วยจ านวน

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒ - ๔/๒๕๕๑ (ต่อ)



สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสภาและแม้สมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ลงคะแนน แต่สมาชิกที่ไม่
ประสงค์ออกเสียงต้องอยู่ในที่ประชุมเพื่อแสดงเจตนาให้ปรากฏความเห็น
ของตนในที่ประชุม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามเอกสารบันทึกการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติส่งมาประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าในการ
ประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งมีสมาชิกเข้าประชุมเพียง ๘๖ คน ไม่ถึงกึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในขณะนั้น คือ ไม่ถึง ๑๒๑ คน จึงไม่ครบองค์ประชุม และไม่อาจถือเป็นมติ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ เป็นการประชุมโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒ - ๔/๒๕๕๑ (ต่อ)



มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่งแล้ว การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเป็นการลงมติโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มีผลให้กระบวนการในการตราร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่สามารถน าไปสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไปได้ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจึงไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ดังนั้น การ
ตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 
. . . .  จึ ง ไม่ ถู กต้ อ งตามบทบัญญัติ แห่ ง รั ฐธรรมนูญ  อั นมี ผลให้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอันตกไป ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และกรณีไม่จ าต้องวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ... มีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ เพราะไม่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒ - ๔/๒๕๕๑ (ต่อ)



มติเวียน

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



การพิจารณาที่ต้องกระท า
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
ไม่ มี อ านาจด า เนิ น เ รื่ อ งที่ เ ป็ นอ านาจของ

คณะกรรมการได้โดยล าพัง (คกก ๑๗๗/๒๕๕๐)
มติเวียน 
ใช้ ไม่ ได้  (ค าพิพากษา ศป อ.๒๒๔/๒๕๔๘) 

ยกเว้นเรื่องที่ไม่ต้องมีการอภิปราย และต้องขอมติ
จากคณะกรรมการก่อน
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ตีความเรื่องมติเวียน
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๕

“คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง” มาตรา ๗๙ 
วรรค ๑ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรค ๒ การประชุมของ
คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้น
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น” และมาตรา ๘๐ วรรค๑ บัญญัติว่า “การประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด” จะเห็นได้ว่า พรบ.วิธีปฏิบัติฯ 
หมวด ๕ ก าหนดไว้ชัดแจ้งว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ จะต้อง
กระท าโดยที่ประชุมฯ โดยสภาพธรรมชาติของคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ
ใดๆ จะต้องด าเนินการโดยที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน
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ตีความเรื่องมติเวียน (ต่อ)
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๐/๒๕๕๒ วางหลัก        

ข้อกฎหมายไว้ว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการสอบสวนจะต้อง
กระท า โ ดยการจั ด ให้ มี ก า รประชุ ม  ซึ่ ง ข้ อ เท็ จจริ ง ในคดี นี้ 
คณะกรรมการมีการประชุมจริง (คดีนี้มีประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น
และประเด็นย่อยอีก ๓ ประเด็นที่วางไว้เป็นประเด็นย่อยที่ ๒) และ         
มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๓๖๒/๒๕๒๐ วินิจฉัยกรณี           
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ประชุมจริง ถือว่าเป็นรายงานการ
ประชุมเท็จ จ าเลยที่ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมที่เป็นเท็จ       
การกระท าของจ าเลยกรรมการทุกคนจึงไม่ผูกพันบริษัท จากแนว
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ตีความเรื่องมติเวียน (ต่อ)
ค าพิพากษาทั้งสอง ๒ คดีดังกล่าว และตามหมวด ๕ พรบ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง แสดงชัดแจ้ งว่ า  การด า เนินงานของ
คณะกรรมการจะต้องมีการประชุมจริงเท่านั้น เพราะขนาดมีการ
ประชุมจริงแต่เป็นการประชุมที่องค์ประชุมไม่ครบ ยังถือว่าเป็นการ
ประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัย        
มติที่ประชุมไม่ชอบ จึงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๒) ขนาดประชุมจริง 
ยังถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับการที่ไม่มีการ
ประชุมเลย แล้วจะอ้างว่าชอบด้วยกฎหมายอย่างไร
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ตีความเรื่องมติเวียน (ต่อ)
การที่ไม่มีการประชุมจริง แต่กลับให้มีการเวียนหนังสือ

ถามว่าเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ไม่ปรากฏว่าได้มีการปรึกษาหารือ 
การแสดงความคิด เห็นโต้แย้ งกันในที่ประชุม แม้จะมี
หนังสือเวียน ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และกรณีที่สอง วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจรับ
งานพัสดุฯ เพื่อให้คณะบุคคลตรวจสอบงานที่ส่งมอบร่วมกัน 
โดยการปรึกษาหารือโต้แย้งแสดงความเห็นโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ หากไม่มีการประชุมเพื่อตรวจรับงาน จึงถือเป็น
รายงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (การประชุมเพื่อตรวจรับงาน
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ตีความเรื่องมติเวียน (ต่อ)
หรือรายงานการสอบสวนนั้น ขอเพียงแต่ให้มีการประชุมจริง
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องจัดรายงานการประชุม เพราะรายงาน
การตรวจรับงานหรือรายงานผลการสอบสวนถือว่าเป็น
รายงานที่เกิดจากการประชุม)

การจัดท ารายงานการประชุมหรือรายงานการสอบสวน
หรือรายงานใดๆ ที่ไม่มีการประชุมกันจริงถือว่าเป็นการจัดท า
เอกสารอันเป็นเท็จ มีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๖๒ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐๗/๒๕๒๖)
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บทสรุปตีความเรื่องมติเวียน
ถ้าคณะกรรมการไม่มีการประชุมจริง แต่มี

รายงานการประชุมหรือรายงานอื่นๆ ที่อ้างว่า         
เป็นมติของคณะกรรมการ บรรดากรรมการ           
ที่ลงลายมือชื่อในรายงานหรือผู้จัดท ารายงาน        
ไม่เพียงจะถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองเท่านั้น       
แต่จะต้องถูกด าเนินคดีอาญา และอาจติดคุกได้  
และที่แน่ ๆ อาจจะถูกออกจากราชการด้วย



การนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



ตีความการนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
หลักการหามติของคณะกรรมการโดยการนับคะแนนเสียงนั้น แบ่งออก

ได้เป็น ๒ แบบ คือ เสียงข้างมากแบบธรรมดา หมายถึง คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 
หรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น การงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียง จึงไม่อาจนับคะแนน
เหล่านั้นไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ 
และเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
ทั้งหมดซึ่งอาจก าหนดให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น เมื่อพิจารณา
มาตรา ๒๕ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งก าหนดให้ใช้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด ตามมติของที่ประชุมเฉพาะกรณี 
ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือให้พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๒



คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีอื่น ๆ อันได้แก่ ยกข้อ
กล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นั้น พิจารณา    
มติของที่ประชุมโดยให้ถือเสียงข้างมากโดยมิได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนต้อง
ลงคะแนนเสียงในการลงมติหรือก าหนดจ านวนเสียงขั้นต่ าไว้ มติโดยเสียงข้าง
มากตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงหมายถึงเสียงข้างมากธรรมดา และไม่อาจถือว่า
จ านวนของผู้งดออกเสียงเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยปริยายกับ
ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการลงมติในประเด็นนั้น ในการนับคะแนนเสียง      
จึงต้องนับแต่เฉพาะกรรมการซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการทั้งดออกเสียงและกรรมการที่
ขาดประชุมย่อมไม่อาจน ามานับเป็นคะแนนเสียงได้  การลงมติของ
คณะกรรมการจึงชอบด้วย ม.๘๒ แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อในการประชุมวาระดังกล่าวมีกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๒ (ต่อ)



เข้าร่วมประชุมจ านวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดสามสิบสองคน จึงครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน ม.๒๕ 
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมฯ ในส่วนของการลงมตินั้น เห็นว่า 
ในการลงมติในประเด็นที่ว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดจรรยาบรรณตามหมวด ๒ 
ข้อ ๘ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ 
กรรมการสิบเสียงเห็นว่าผิด สามเสียงเห็นว่าไม่ผิด และงดออกเสียงสิบเอ็ดเสียง     
จึงเป็นการลงมติโดยเสียงข้างมากว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ข้อ ๘ 
ด้วยคะแนนเสียงสิบต่อสาม โดยในส่วนของการก าหนดระดับโทษตาม ม.๔๒ 
วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมฯ นั้น กรรมการเก้าเสียงให้ลงโทษ   
ว่ากล่าวตักเตือน กรรมการสี่เสียงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ และงดออกเสียงสิบเอ็ดเสียง 
จึงเป็นการลงมติโดยเสียงข้างมากให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนด้วยคะแนนเสียง
เก้าต่อสี่ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตาม    
ม.๒๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๒ (ต่อ)



คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
โดยทั่วไปหลักการหามติของคณะกรรมการโดยการนับคะแนนเสียง
นั้นแบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ

๑. เสียงข้างมากแบบธรรมดา (Simple Majority) หมายถึง
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออก
เสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น 
การงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียงจึงไม่อาจนับคะแนนเหล่านั้นไปรวม
กับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘
(ตีความการนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง) (ต่อ)



๒. เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด (Absolute Majority) 
หมายถึ ง  คะแนนเสี ยงข้ างมากของจ านวนทั้ งหมด
ซึ่งอาจก าหนดให้เกินกึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น เช่น ๒ ใน ๓ 
หรือ ๓ ใน ๔ ของสมาชิกหรือกรรมการทั้ งหมดหรือ       
เท่าที่มีอยู่ ในกรณีนี้การหามติของที่ประชุมจึงต้องให้ได้
คะแนนเสียงตามที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะมีผู้ลงคะแนนเสียง
เท่าใด มาประชุมเท่าใด หรืองดออกเสียงเท่าใด คะแนนเสียง
ที่จะถือเป็นมติไดต้้องได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้เท่านั้น

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘
(ตีความการนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง) (ต่อ)



ส าหรับข้อเท็จจริงในกรณีนี้ เมื่อปรากฏว่ามาตรา ๒๕ วรรค ๗
ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรค ๔ แห่งพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมากโดยมิได้ก าหนดว่าต้องเป็นเสียงข้างมากของทั้งหมด จึง
ต้องหมายความว่าเป็นการก าหนดให้ถือเสียงข้างมากแบบธรรมดา
ที่จะต้องนับคะแนนเสียงแต่เฉพาะกรรมการซึ่งออกเสียงลงคะแนน
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการที่  
งดออกเสียงและกรรมการที่ขาดประชุมย่อมไม่อาจน ามานับเป็น
คะแนนเสียงได้ ด้วยเหตุนี้ความเห็นของ ก.อบต. จึงชอบแล้ว

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘
(ตีความการนับคะแนนเสียงกรณีงดออกเสียง) (ต่อ)



การบันทึกรายงานการประชุม
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



รายงานการประชุม
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา 83 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็น
หนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อย 
เสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้น      
ไว้ด้วย 

มาตรา 84 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้ากรรมการ   
คนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตน        
รวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 



ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ

นายราชัย  อัศเวศน์

โดย



รายงานการประชุม (ข้อ ๒๕)
๑. คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  

และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
๒. จัดท าตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ
๓. ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุม
๔. ครั้งที่... เมื่อวันที่...  ณ ....
๕. ผู้มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง      

ในกรณีที่มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงว่า          
มาแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด

๖. ผู้ ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ ได้รับ       
การแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุมโดยระบุให้ทราบว่า
เป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม
ถ้าหากทราบด้วยก็ได้

๗. เป็นหนังสือชนิดที่ ๖



การเขียนรายงานการประชุม

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖                
ข้อ ๒๕  ได้ให้ค าอธิบายการเขียน “รายงานการประชุม” ไว้ดังนี้

(1) รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เช่น 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ………………

(2) ครั้งที่  ให้ลงครั้งที่ประชุม (ซึ่งตามปกติจะเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียง
เป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่ม
ครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตามล าดับ เช่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ หรือจะลงจ านวนครั้งที่ประชุม
ทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ประกอบกับครั้งที่ประชุมเป็นรายปีก็ได้ 
เช่น ครั้งที่ ๑๒-๑/๒๕๕๕ เป็นต้น)

(3) เมื่อ  ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม (โดยปกติจะลงเวลาที่ประชุมด้วย     
โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักราช และ      
เวลา ที่ประชุม เช่น เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น)

(4) ณ  ให้ลงสถานที่ที่ประชุม



การเขียนรายงานการประชุม (ต่อ)

(๕) ผู้มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อ       
ผู้มาประชุมแทนและลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด (ในทาง
ปฏิบัติในกรณีที่เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่า 
เป็นผู้แทนจากหน่วยงานใดพร้อมต าแหน่งในคณะที่ประชุม หรือ        
การประชุมนั้น)

(๖) ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับ     
การแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)  

(๗) ผู้เข้าร่วมประชุม  ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

(8) เริ่มประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม



การเขียนรายงานการประชุม (ต่อ)
(๙) ข้อความ  ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธาน

กล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง
ตามล าดับ โดยปกติประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

ก. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ข. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ค. เรื่องสืบเนื่อง
ง. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
จ. เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี
(๑๐) เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
(๑๑) ผู้จดรายงานการประชุม  ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น (ควร

พิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย)
(๑๒) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ให้ลงชื่อผู้ตรวจรายงานการประชุม (ควรพิมพ์

ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย)



แบบรายงานการประชุม (ตามระเบียบข้อ ๒๕)                                    แบบที่ ๑๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการ.......

ครั้งที่...๒๐๕-๑/๒๕๕๑.........

เมื่อ(วันจันทร์ที่)วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๑

ณ   ห้องประชุม.................................

ผู้มาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา

(ข้อความ)............................................................

เลิกประชุมเวลา

..............................

ผู้จดรายงานการประชุม



ผู้มาประชุม  
ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ัง 
ในกรณีที่มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงว่ามาแทนผู้ใด

หรือต าแหน่งใด

๑. นาย..............................         ปลัดกระทรวง.................     ประธานกรรมการ

๒. นาย............................          ผู้อ านวยการส านัก/กอง..........   กรรมการ

๓. นาย............................         หัวหน้า...........................   กรรมการและเลขานุการ



การจดรายงานการประชุม
มี ๓ วิธี  คือ
๑. จดละเอียดทุกค าพูดของกรรมการ  หรือผู้เข้าร่วม

ประชุม
๒. จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญของกรรมการ  

หรือผู้เข้าร่วมประชุม  อันเป็นเหตุผลน าไปสู่มติของที่
ประชุมพร้อมด้วยมติ

๓. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม
การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุม

นั้นเองเป็นผู้ก าหนด  หรือให้ประธานและเลขานุการของ     
ที่ประชุมปรึกษาหารือกันและก าหนด



การตรวจทานแก้ไขรายงานการประชุม 

ในการเขียนรายงานการประชุมถ้าผู้จดรายงานสามารถ
บันทึกได้ดีก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานส าคัญที่สามารถเก็บไว้อ้างอิง
และศึกษาค้นคว้าได้ตลอดไปด้วย ดังนั้น การจดรายงานการประชุม            
จึงต้องได้รับการตรวจทานและแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะ
น าออกใช้เผยแพร่ ซึ่งตามปกติการตรวจทานและแก้ไขนั้นผู้จด
รายงานก็ปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น พอจดรายงานได้ตอนหนึ่งก็อ่านทวน
ครั้งหนึ่ง เมื่อจดรายงานจบเรื่องก็อ่านทวนอีก แต่การที่จดรายงาน
เองตรวจเองอาจเข้าใจเอาเองว่าผู้อ่านคงเข้าใจอย่างที่ผู้จดรายงาน
เข้าใจท าให้มองไม่เห็นความผิดพลาดหรือพบความผิดพลาด



การตรวจทานแก้ไขรายงานการประชุม (ต่อ)
จึงควรให้ผู้อื่นช่วยตรวจทานและแก้ไขทุกครั้ง ส าหรับการตรวจทานงานของ
ตนเองหรือช่วยตรวจทานให้ผู้อื่น มีข้อควรปฏิบัติและควรค านึงคือสิ่งที่ต้อง
ตรวจทาน  มีรายละเอียดดังนี้

(๑) ตรวจความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความกลมกลืน และ      
ความต่อเนื่องของเนื้อหา

(๒) ตรวจความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา เช่น การใช้ถ้อยค า 
ค าศัพท์ ส านวนการเขียน การใช้ประโยค การใช้ย่อหน้า การเว้นวรรค การ
ใช้เครื่องหมาย การพิมพ์ไม่ผิดพลาดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวงเล็บ 
พิมพ์ตก พิมพ์สลับที่ ตลอดจนตรวจระบบการใช้รหัสก ากับหัวข้อ

(๓) ตรวจความถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัยของตัวเลข ตาราง กราฟ 
แผนภูมิ แผนที่ที่ใช้ประกอบการเขียน ตลอดทั้งค าอธิบายประกอบต่างๆ

(๔) ตรวจความถูกต้องของแบบฟอร์ม ถ้ามีแบบฟอร์มโดยเฉพาะ



การรับรองรายงานการประชุม
โดย....                                              

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.กาฬสินธ์ุ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมาย มทร.อีสาน
ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน



การรับรองรายงานการประชุม (ต่อ) 
(หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๔/๑๗๙๙ ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๒๙)
ส าหรับวิธีการรับรองรายงานการประชุมโดยทั่วไปอาจกระท าได้               

๓ วิธีดังต่อไปนี้
๑.  รับรองในการประชุมครั้ งนั้ น  ใช้ส าหรับกรณี เรื่ อง เร่ งด่ วน              

ให้ประธาน เลขาธิการ หรือเลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติ           
ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

๒. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธาน เลขาธิการ หรือเลขานุการ
เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

๓. รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป  
หรือมีแต่ยังก าหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปยังไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจาก
การประชุมครั้งนั้นนานมาก ให้เลขาธิการหรือเลขานุการส่งรายงาน        
การประชุมไปให้บุคคลคลในคณะกรรมการพิจารณารับรองภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด



การเขียนมติรับรองรายงานการประชุม
ก. การรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งนั้น
ในรายงานต้องน าไปเขียนไว้ในวาระที่ ๕ (เรื่องอื่น ๆ ) ตัวอย่างเช่น
“วาระที่ ๕.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมวาระที่ .....ในการประชุมครั้ง

ที.่..................เมื่อวันที่ .................
ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณา วาระที่ ......ในการประชุมครั้งที่.............เมื่อ

วันที่ ................ไปแล้วนั้น 
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการด าเนินการได้จัดท ารายงานการประชุมตามมติที่

ประชุมดังกล่าวแล้ว และโดยที่เป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจาก............................จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวาระที่ .....ในการ
ประชุมครั้งที่...................เมื่อวันที่ .................ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวาระที่ .....ในการ
ประชุมครั้งที่...........เมื่อวันที่ .............โดย....มีการแก้ไข/ไม่มีการแก้ไข.......”



การเขียนมติรับรองรายงานการประชุม
ข. การรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 
ในกรณีนี้ผ่ายเขานุการต้องตรวจสอบผู้เข้าประชุมด้วยว่าในวันนั้น

มาประชุมหรือไม่ ซึ่งแยกเขียนได้ ดังนี้
๑. กรณีมีผู้มาประชุมครบทุกคนและมาประชุมในวันรับรอง

รายงานการประชุมครบทุกคน จะเขียนมติที่ประชุมดังนี้
(๑) มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม      

ครั้งที.่...............เมื่อวันที่ ................. โดยไม่มีการแก้ไข.......” หรือ
(๒) มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม     

ครั้งที.่.............เมื่อวันที่ .................โดยมีการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น”



การเขียนมติรับรองรายงานการประชุม
๒. กรณีผู้ไม่ได้เข้าประชุมครั้งที่ผ่านมาแต่มาประชุมในวันรับรอง

รายงานการประชุม จะเขียนมติที่ประชุมดังนี้
(๑) กรรมการที่เข้าประชุมครั้งที่แล้วและมาประชุมในวันนี้

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ...................เมื่อวันที่ ................. 
โดย....มีการแก้ไข/ไม่มีการแก้ไข.......”

(๒) กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในวันนี้
รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่...................เมื่อวันที่ .................”

ซึ่งกรณีข้างต้นจะใช้ส าหรับการเปลี่ยนกรรมการเป็นคนละชุด             
หรือมีกรรมการคนเดิมบางคนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่ด้วย



การเขียนมติรับรองรายงานการประชุม
ค. การรับรองรายงานการประชุมโดยการแจ้งเวียน หรือทางอิเล็ก

ทรอนกสิ์ จะเขียนมติที่ประชุมดังนี้
(๑) กรณีที่ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะเขียนมติที่ประชุมดังนี้
“มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที.่..................เมื่อวันที่ .................ดังกล่าวข้างต้น”
(๒) กรณีมีการแก้ไขรายงานการประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จะเขียนมติที่ประชุมดังนี้
ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม  ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม                   

ครั้งที.่..................เมื่อวันที่ .................ตามที่แก้ไขดังกล่าวข้างต้น”



๖๐ ปีเป็นอธิการบดีไม่ได้ และการบันทึกรายงานการประชุม
นอกจากนั้นมาตรา ๑๖ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุอื่นใด
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
ในคณะ กรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องนั้นไม่ได้”  มาตรา ๘๓ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติว่า “ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ    
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ใน

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



รายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็น
แย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” ประกอบกับ
ข้อ ๑๗ ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่
ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้
เสียมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้นก็ได้” แต่โดยที่หลัก     
ว่าด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางท าการพิจารณาทาง
ปกครองหรือเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองและเป็นหลักการ
ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัด ซึ่งถึงแม้ผู้ฟ้องคดจีะกล่าวอ้างว่า

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



นายปัญญาได้ออกจากห้องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาวาระ
ดังกล่าวแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามบันทึกรายงานการ
ประชุมระบุว่านายปัญญาเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒        
และได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒      
เป็นเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี          
ซึ่งนายปัญญาเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ด้วย หากจะให้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างแจ้งชัดว่านายปัญญาได้ออก
จากที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้
เสียของนายปัญญา และหลักว่าด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลาง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



ของเจ้าหน้าที่เป็นหลักการส าคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแก่การพิจารณาทางปกครองดังได้กล่าวมาแล้ว            
กรณีจะต้องปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่านายปัญญา
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาด้วย ดังนั้น เมื่อในรายงานการประชุม      
ได้ระบุเพียงว่านายปัญญาเป็นกรรมการที่มาประชุม กรณีจึงยังไม่
อาจจะรับฟังได้ว่านายปัญญาไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาและไม่ได้ร่วมลง
มติในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง จึงเป็นเหตุ
ให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ (สภามหาวิทยาลัย) ไม่ชอบด้วย
กฎหมายอีกด้วยเหตุหนึ่งเช่นกัน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้       
จึงรับฟังได้ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งนายปัญญา 
การพานิช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครอง
สูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิ พ า ก ษ า ก ลั บ ค า พิ พ า ก ษ า ข อ ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง ชั้ น ต้ น               
เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ ในการประชุมครั้งที่            
๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งนายปัญญา 
การพานิช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีมติ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๕๑/๒๕๖๑ (ต่อ)



การแก้ไขรายงานการประชุม

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



จ าเลยเป็นปลัดเทศบาลและเป็นเลขานุการสภาเทศบาล จ าเลยไม่
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลจึงแต่งตั้งให้ ส.รองปลัดเทศบาล
ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลแทนจ าเลย จ าเลยได้ใช้ให้แก้ไขรายงาน
การประชุมที่ ส. ท าขึ้น โดยจ าเลยไม่มีอ านาจแก้ไขได้โดยพลการ เพื่อจะ
ให้ผู้ เกี่ยวข้องหลงเชื่อว่าสภาเทศบาลมีมติตามที่จ าเลยได้แก้ไข              
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน จ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้
ให้ผู้อื่นปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ 
ประกอบด้วยมาตรา ๘๔ จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีดูแลรักษา
เอกสารดังกล่าว จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๑๖๑ อีกบทหนึ่ง

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐๗/๒๕๒๖



เมื่อจ าเลยน าเอกสารปลอมนั้นไปอ้างในการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด จ าเลยจึงมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา ๒๖๘            
อีกกระทงหนึ่ง จ าเลยในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเป็นผู้มีหน้าที่ท า
รายงานการประชุมของสภาเทศบาล จ าเลยท ารายงานการประชุมขึ้น
ตามอ านาจหน้าที่ของตนและลงลายมือชื่อตัวเองเป็นผู้ท า มิได้ท าใน
นามของบุคคลอื่น เอกสารนั้นจึงเป็นเอกสารที่แท้จริงที่จ าเลยท าขึ้น       
แม้ข้อความในเอกสารจะไม่เป็นความจริง ก็ไม่ท าให้เป็นเอกสารปลอม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ แต่เป็นการท าเอกสารอันเป็น
ความเท็จตามมาตรา ๑๖๒

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐๗/๒๕๒๖ (ต่อ)



การแก้ไขรายงานการประชุม
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๑๕๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ จ าเลยให้การ
ปฏิเสธ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จ าเลยจัดท าและสั่งให้นาง ส. แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุม เรื่อง ครุภัณฑ์ชุด
ทดลองดิจิตอลลอจิกแบบเมนบอร์ดชนิดมีตัวแสดงสถานะลอจิก
พร้อมแผงโมดูลต่างชนิดกันไม่น้อยกว่า ๑๗ ชนิดจ านวน ๑ ชุด  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่นาย ร. พูด

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561



ในที่ประชุมว่า “หลังจากนี้บันทึกของผมไว้ด้วยนะครับ ด้วยนาย ร. 
รองผู้อ านวยการ นะฮะ ช่วยบันทึกไว้ด้วยนะครับ การบันทึกนะ
ครับ ขอแจ้งว่านาย ร. เนี่ย ไม่ชอบพฤติกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ของที่นี่ตลอดมานะฮะ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ไม่สบายใจในทุก ๆ 
เรื่อง ครับ และพร้อมที่จะแฉทุกเรื่องที่เป็นเรื่องการลงทุน การ
ผิดสเปคงาน โดยเอาต าแหน่งของราชการเป็นเดิมพัน ไม่เป็นไร 
ครับ” เป็นข้อความว่า “นาย ร. จึงพูดสวนขึ้นว่าให้บันทึกไว้ด้วย
ว่าที่นายร. ไม่เซ็นเพราะว่าเรื่องนี้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส ทุจริตคอร์รัปชั่นและจะแฉพฤติกรรมให้หมด ในเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน” หรือไม่

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



โจทก์มีนาง ส. เบิกความว่า เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ เมื่อพิมพ์ร่าง
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จพยานเสนอให้นาย พ .     
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสตรวจ แต่นาย พ.
มิได้มาท างาน จ าเลยจึงเป็นผู้ตรวจร่างรายงาน จ าเลยให้
เจ้าหน้าที่มาตามนาง ส. ไปพบที่ห้องท างานแล้วปรับแก้โดย
เขียนข้อความว่ า  “นาย ร .  ไม่ เซ็น เพราะว่ า เรื่ องนี้
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ทุจริตคอร์รัปชั่น
และจะแฉพฤติกรรมให้หมดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน”

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



เห็นว่า พยานปากนาง ส. เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจ าเลยกับนาย ร.
และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลทั้งสองมาก่อน และก่อนเกิดเหตุ
ไม่ปรากฏว่าพยานมีมูลเหตุจูงใจใด ๆ ที่พยานจะเป็นผู้บันทึกหรือ
แก้ไขรายงานการประชุม จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าพยานจะเบิกความ
กลั่นแกล้ง ปรักปร าจ าเลย แม้นาย ร. จะพูดในที่ประชุมท าให้พยาน
หรือผู้ที่เข้าประชุมเชื่อว่านาย ร. พูดหมิ่นประมาทจ าเลยก็ตาม     
ซึ่งค าเบิกความของนาง ส. เจือสมกับบันทึกถ้อยค าของนางสาว ว. 
ที่ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ว่า พยานได้รับมอบหมาย
จากจ าเลยให้บันทึกรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙ พยานเสนอร่างรายงานการประชุมให้แก่จ าเลยตรวจ

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



แม้บันทึกถ้อยค าดังกล่าวนางสาว ว. ให้ถ้อยค าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะแตกต่างไปจากค าเบิกความในชั้นพิจารณา         
แต่บันทึกถ้อยค าของนางสาว ว. ที่ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ช. ภายหลังเกิดเหตุไม่นานยากที่พยานจะปั้นแต่งเรื่องราวน่าเชื่อว่า
ให้ถ้อยค าไปตามความจริง บันทึกถ้อยค าชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงของ
นางสาว ว. จึงรับฟังเป็นความจริงยิ่งกว่าค าเบิกความในชั้นพิจารณา 

ประกอบกับจ าเลยเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อนาย พ. ไม่อยู่          
ก็ต้ องเสนอประธานในที่ประชุมตรวจ พยานหลักฐานโจทก์                
มีน้ าหนักรับฟังได้ว่าจ าเลยเป็นผู้ตรวจและแก้ไขรายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



👉 ที่จ าเลยน าสืบว่าวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ 
นาฬิกา หลังจากเสร็จจากการประชุมจ าเลยเดินทางไปจังหวัดปัตตานี
เพื่อท าธุระ จากนั้นเดินทางกลับมาที่บ้านพักจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๔ 
และ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ จ าเลยอยู่ที่จังหวัด
สงขลา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๔.๓๐ นาฬิกา จ าเลย
เดินทางจากบ้านพักที่จังหวัดสงขลาถึงวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
เวลา ๗.๒๐ นาฬิกา ตรวจวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสแห่งใหม่ห่าง
จากวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสเดิมประมาณ ๓ กิโลเมตร จนกระทั่ง
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เดินทางไปตรวจราชการที่ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
สาขายิ่งอ และสาขาระแงะ เดินทางกลับวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ าเลย
เดินทางไปรับวิทยากรที่สนามบินจังหวัดนราธิวาสมาที่วิทยาลัย
สารพัดช่างนราธิวาส และอยู่ร่วมในการบรรยายให้บุคลากรฟัง 
👉 เห็นว่า จ าเลยเบิกความลอย ๆ เพียงปากเดียว ไม่มี

พยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนให้รับฟังได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริง  
ทั้งตามบันทึกค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จ าเลยมิได้ให้การ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับที่เขียนในค าให้การและน า
สืบในชั้นพิจารณา หากเป็นจริงดังที่จ าเลยกล่าวอ้างจ าเลย
สามารถให้การข้อเท็จจริงต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



👉 พยานหลักฐานจ าเลยที่น าสืบมาไม่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ
ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ 

การกระท าของจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น        
แล้วน ารายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีแก่นาย ร. แสดงให้เห็นถึงเจตนา
ของจ าเลยว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่      
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามกฎหมาย          
จึงรับฟังได้ว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้องโจทก์

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



ภายหลังการกระท าความผิดมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗ ให้
ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
และให้ใช้อัตราโทษใหม่แทน ปรากฏว่าโทษจ าคุกตามกฎหมาย
เดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่ มีระวางโทษจ าคุกเท่ากัน ส่วน
โทษปรับตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระวางโทษปรับสูงกว่าโทษ
ปรับตามกฎหมายเดิม กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จ าเลย 
จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท า
ความผิดบังคับแก่จ าเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



พิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ (เดิม) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การบ้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา  
๑๒๓/๑ การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ซึ่งเป็นกฎหมาย          
บทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐

ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
คดีหมายเลขแดงที่ อท.24/2561 (ต่อ)



การแจ้งมติที่ประชุม

โดย....                                              
นายราชัย  อัศเวศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการกฎหมายและกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ที่ปรึกษากลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันฯ



การแจ้งมติที่ประชุม..ก่อนรับรอง..รายงานการประชุม
ศาลวินิจฉัยว่าแม้โจทก์ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่ง

เส้นทางสายที่พิพาทเป็นเวลาถึง 30 ปี และกรมการขนส่งทางบก
เคยก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สัมปทานเดินรถประจ าทางว่า
จ านวนผู้ประกอบการเดินรถสายหนึ่งไม่ควรให้เกิน 1 รายเพื่อมิให้
เกิดการแย่งผู้โดยสารกัน และในการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ
ขนส่งทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางบก มีมติว่า ถ้าเส้นทางเดิน
รถทับซ้อนกันเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ต้องให้ผู้ประกอบการขนส่ง
คนเดิมเป็นผู้ประกอบการขนส่งคนเดิมเป็นผู้ได้รับอนุญาตก็ตาม แต่
นโยบายของกรมการขนส่งดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางท่ีก าหนดขึ้น

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7161/2541



จากการสัมมนาของผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายเก่าคือ
พระราชบัญญัติการขนส่งพ.ศ. 2497 ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว โดย
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ทั้งมิใช่นโยบายของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และมิใช่ระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งออกใช้โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมีแนวทางก าหนดไว้ใหม่แล้ว จ าเลย
ทั้งแปดจึงไม่จ าต้องถือตามนโยบายเดิมอีกต่อไป และเหตุที่จ าเลย
ทั้งแปดพิจารณาไม่ให้โจทก์ได้รับใบอนุญาตเดินรถในเส้นทางที่
ก าหนดขึ้นใหม่ เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนหลายรายว่าโจทก์     
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถหลายประการ คณะกรรมการ

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7161/2541 (ต่อ)



จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้
เกิดการแข่งขันในด้านบริการซึ่งจะท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์ จึงถือไม่ได้ว่า จ าเลยทั้งแปดได้ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบและ
ขัดนโยบายต่อโจทก์ รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2533 และครั้งที่ 
3/2533 ของคณะกรรมการชุดจ าเลยทั้งแปดเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2533 และวันที่ 26 กันยายน 2533 ซึ่งลงมติให้ ส.ได้รับใบอนุญาต
ป ร ะกอบ ก า รข น ส่ ง เ ป็ น ร า ย ง านก า ร ป ร ะชุ ม ที่ ถู ก ต้ อ ง                 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ า
จั งหวัดและการรับรองรายงานการประชุม เป็นวิ ธีปฏิบั ติ               
ซึ่งก าหนดให้ท าเพื่อให้สามารถใช้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7161/2541 (ต่อ)



มาเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าคณะกรรมการได้มีการประชุมเกี่ยวกับ 
เรื่องใด มีความเห็นหรือมีมติว่าอย่างไร ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ 
ควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด อ.มีมติการประชุม           
ให้ ส. ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางสาย
ใหม่แล้ว แม้จ าเลยที่ 8 จะออกใบอนุญาตไปก่อนจะมีการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งดังกล่าว แต่ก็เป็นการปฏิบัติตรงตามมติ
ของคณะกรรมการในรายงานการประชุมดังกล่าว จึงไม่เป็นการผิด
กฎหมาย

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7161/2541 (ต่อ)



การที่จ าเลยทั้งแปดในฐานะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจ าจังหวัด อ.มีมติให้ ส. ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง
สายใหม่ และจ าเลยที่ 8 ในฐานะนายทะเบียนได้ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งตามมติดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติงาน ไปตาม
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้จะทับเส้นทางเดินรถที่โจทก์
ได้รับอนุญาตอยู่เดิมก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อโจทก์ 

จ าเลยที่ 3 ด าเนินคดีด้วยตนเองตลอดมา มิได้แต่งทนายความ         
แม้จ าเลยที่ 3 จะเป็นพนักงานอัยการและเป็นทนายความแก้ต่างให้แก่
จ าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ก็ไม่มีค่าทนายความที่โจทก์ควรจะใช้
แทนจ าเลยที่ 3 การที่ศาลอุทธรณ์ก าหนดให้โจทก์ใช้ค่าทนายความ      
ชั้นอุทธรณ์ แทนจ าเลยทั้งแปดจึงไม่ชอบ

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7161/2541 (ต่อ)



เอกสารอ้างอิง
ชาญชัย แสวงศักดิ์ .  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “หลักและ

สาระส าคัญของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ส านักงานศาลปกครองสูงสุด. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- พ.ศ. ๒๕๖๒
อิทธิพร จิระพัฒนากุล. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “หลักปฏิบัติ

ราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ” วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
อนุชา  ฮุนสวัสดกิุล. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการ

เกี่ยวกับการพัสด”ุ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.
วรพันธ์  เย็นทรัพย์. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “ระเบียบว่าด้วย

พัสดุ” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.
ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง “จัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ”
ค าวินิจฉัยของค าวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗



เอกสารอ้างอิง
พิสิษฐ์  พลรักษ์เขตต์. คดีปกครองใกล้ตัว ชาวบ้านฟ้องราชการ. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙.
มานิตย์  จุมปา. ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๗.
อนุชา  ฮุนสวัสดิกุล. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “วินัยและ

จรรยาบรรณส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.
อนุชา  ฮุนสวัสดกิุล. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการ

เกี่ยวกับการพัสด”ุ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.
นายณฤทธ์ ก าจร. เอกสารค าบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ป.ป.ช. และ การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต” วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
Peter Kingston. Line “คุยเบาเบาเรื่องคดีปกครอง” 
Phachern Thammasarangkoo. Line “ปรึกษาวินัย - ละเมิด จนท –

ปกครอง - AntiCorruption”



อภิปราย &
ตอบข้อซักถาม

๐๘๗ ๘๗๖ ๖๖๗๗ DTAC
๐๘๐ ๓๓๓ ๔๔๒๒ True

๐๘๗ ๘๗๗ ๗๘๗๘ AIS



สวสัดีครับ





ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๖๓ (ป) 

องค์ประกอบทุจริต
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ
(๑) มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ
(๒) ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมชิอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 

ซึ่งค าว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

(๓) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งค าว่า “ประโยชน์” หมายถึง
สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินก็ได้ และ

ค าว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ         
ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และ

(๔) โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) 
หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๖/๒๕๕๙ 

ค าว่า “หน้าที”่ 
ศาลปกครองวางหลักไว้ดังนี้
(๑) พิจารณาจากระเบียบและกฎหมาย 
(๒) พิจารณาจากมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
(๓) พิ จารณาจากค าสั่ งหรื อการมอบหมายของ

ผู้บังคับบัญชา และ 
(๔) พิจารณาจากพฤตินัยหรือการกระท าในแต่ละกรณี



มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี             
ที่  น ร  ๐ ๕ ๐ ๒ / ว ๒ ๓ ๔  ล ง วั น ที่  ๒ ๔  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๓ ๖                      
ได้วางแนวทางการลงโทษว่า

(๑) ผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการว่าเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงควรไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้ว
มาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็น
ปลดออกจากราชการ

(๒) ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลยว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออก
จากราชการ การมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
ลงเป็นปลดออกจากราชการ

การลงโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๕/๒๕๕๑

ประพฤติชั่ว
ศาลปกครองวางหลักว่า การกระท าใดเป็นการกระท าอันได้ชื่อว่า          

เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น         
ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ๓ ประการ ร่วมกันดังนี้

(๑) ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
(๒) ความรู้สึกหรือเจตนาในการกระท านั้นเป็นส าคัญ และ
(๓) พิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไป         

ว่ามีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งข้าราชการ และความรู้สึกของ
วิญญูชนโดยทั่วไป หรือความรู้สึกของสังคมว่ารู้สึกรังเกียจต่อการกระท า
นั้น ๆ ว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือไม่ 



เบิกเบี้ยเลี้ยงเท็จ ๑ วัน
ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปฟังค าให้การพยานโจทก์และ       

น าพยานจ าเลยเข้าสืบหักล้างประเด็นในคดีแทนเทศบาลนครสวรรค์
ในวันที่ ๒๔ –๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๒ วัน ตามค าสั่งที่ 
๒๐๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  จึงเป็นหน้าที่ของ        
ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในกระบวนการพิจารณา
ของศาล ตลอดจนก าหนดนัดต่าง ๆ  ที่ปรากฏในรายงานกระบวน
พิจารณาของศาล หากไม่ทราบก็มีหน้าที่ต้องขวนขวายเพื่อให้ทราบ
ได้ นอกจากนั้นพยานบุคคล ๒ รายที่มาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่ปรากฏตามรายงานการสอบสวนวินัย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ 



(แบบ สว.๖) ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดี
กล่าวคือนายผัน ปราศรัยได้ให้ถ้อยค าว่า “เมื่อวันที่  ๒๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ ตนได้รับค าสั่ งให้ขับรถไปราชการที่
กรุงเทพมหานครพร้อมกับผู้ฟ้องคดีและนายปริญญา จุฬพันธ์
ทอง ทนายความ ผู้ฟ้องคดีและนายปริญญาได้เข้าไปด าเนินเรื่อง
คดีในศาล พอเวลาใกล้เที่ยงนายปริญญาได้เดินออกมาจากศาล
คนเดียว แล้วบอกกับตนว่าจะทานข้าวกลางวันก่อนเดินทาง
กลับจังหวัดนครสวรรค์ เสร็จธุระแล้ว พรุ่งนี้ไม่ต้องมาศาล        
อีก ตนจึงขับรถกลับจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับนายปริญญา

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



เพียงสองคน กลับถึงจังหวัดนครสวรรค์เวลา ๑๖ นาฬิกา        
ส่วนวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ตนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ         
ที่เทศบาลนครสวรรค์” ส่วนนายปริญญา ได้ให้ถ้อยค าว่า
“ตนเป็นทนายความในวันนั่ งพิจารณาคดี เมื่ อวันที่  ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทนายโจทก์ขอเลื่อนการสืบพยาน ศาลจึง
ยกเลิกวันนัดสืบพยานจ าเลยในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗      
ผู้ฟ้องคดีอยู่ในห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลได้อ่านรายงาน
กระบวนพิจารณาและเมื่อออกมาจากศาล ตนได้ย้ ากับผู้ฟ้องคดี
ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาศาล ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและบอกว่าจะไป

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



นอนพักบ้านญาติที่กรุงเทพมหานครอีกหลายวัน ตนจึงกลับ
จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับคนขับรถ” ซึ่งการให้ถ้อยค าของ 
นายผันและนายปริญญา มีลักษณะที่สอดคล้องกันและไม่ปรากฏ
เหตุพิเศษใดที่นายปริญญาจะไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะ
เดินทางกลับจังหวัดนครสวรรค์ในวันดังกล่าว  ส่วนผู้ฟ้องคดีได้
ให้ถ้อยค าปรากฏตาม แบบ สว.๖ โดยสรุปว่า ในวันนั่งพิจารณา
คดี ตนเดินเข้าห้องน้ าเพื่อท าธุระส่วนตัวจึงไม่ได้อยู่ในห้อง
พิจารณาตลอด และไม่ได้รับรู้รายงานกระบวนพิจารณาของศาล
ฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งมีเพียงทนายโจทก์

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



พยานโจทก์ และทนายจ าเลยทั้งสองเป็นผู้ลงนามในรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาล ต่อมา ทนายความแจ้งตนว่า ศาลได้
เลื่อนพิจารณาคดี เสร็จแล้วกลับได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไปที่ศาลแขวง
พระนครเหนือในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  อีกครั้ง จึงได้
ทราบแน่ชัดว่าศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีซึ่งไม่ปรากฏเหตุผล
ที่ชัดเจนว่าเหตุใดผู้ฟ้องคดีซึ่งมีข้อสงสัยในเรื่องก าหนดนัดใน
วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงไม่โทรศัพท์นัดหมายกับ
ทนายความเกี่ยวกับก าหนดนัดในวันดังกล่าว แต่กลับเลือกที่จะ
เดินทางไปที่ศาลแขวงพระนครเหนือด้วยตนเองจึงได้ทราบถึง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



การเลื่อนนัดของศาล จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่ามีการเลื่อน
นัดสิบพยานตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดี
อ้างว่าตนไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาตลอด จึงไม่ทราบถึงการเลื่อน
ก าหนดวันนัดสืบพยานดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ พฤติการณ์ของ  
ผู้ฟ้องคดีที่ได้ใช้สิทธิขอเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ        
อันเป็นเท็จโดยเจตนาทุจริต เป็นความผิดวินัยฐานกระท าการอันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๓ เดือนตามมติของ      
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ นั้น จึงเป็นค าสั่งค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย        
และเป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 



ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๔๙๗
ได้พิจารณาเห็นว่า ข้าราชการแต่ละคนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหากได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ดีหรือละเว้นมิได้ปฏิบัติก็ดี
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการแล้ว จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนข้อบังคับของทางราชการมิได้

จึงได้ลงมติว่า ข้าราชการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งจะอ้างว่า
ไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนข้อบังคับอันตนจ าต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าที่
ของตนมิได้ การที่ข้าราชการปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยกฎหมายระเบียบแบบแผน 
ก็ดี หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบแบบแผนก าหนดก็ดี      
ให้ถือว่ า เป็นการผิดวินัยหรือหย่อนสมรรถภาพแล้วแต่กรณี และให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป (หนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  น.ว. ๘๙/๒๔๙๗ เรื่อง ข้าราชการอ้างว่า             
ไม่รู้กฎหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๗)

มติคณะรัฐมนตรีอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและระเบียบในหน้าที่ 



ต้องปฏิบัติตาม
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่         

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐ       
ที่ ห า รื อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร            
ทางปกครองถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเช่นเดียวกับการให้
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒

ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



ต้องขอทบทวน
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ได้มีมติให้ส่วนราชการก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ ยึ ดถื อปฏิบั ติ ตามมติคณะรั ฐมนตรี โดย เคร่ งครั ด           
ก รณี ที่ ไ ม่ ส าม า รถปฏิ บั ติ ต า ม มติ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้              
ให้ขอทบทวนมติและหากฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษทางวินัย
ทุ ก ร า ย  ( ห นั ง สื อ ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร คณ ะ รั ฐ ม นต รี                
ที่  นร ๐๒๐๒ / ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 
เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี)

กรณีไม่สามารถท าตามมติคณะรัฐมนตรีได้ต้องขอทบทวน



ค าพิพากษาฎีกาที่ 1807/2531

แจ้งความเท็จ
บริษัทจ าเลยที่ 1 โดยจ าเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการ มอบอ านาจให้จ าเลยที่ 2 เเละ 3 

ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่ดินขออายัดที่ดินหลายโฉนดของโจทก์โดยอ้างว่า      
โจทก์เป็นลูกหนี้จ าเลย ทั้ง ๆ ที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าโจทกม์ิได้เป็นลูกหนี้จ าเลย 

จึงเป็นการกระท าโดยไม่สุจริตเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้กระท าการตามหน้าที่        
จดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน      
แม้ต่อมากรมที่ดินจะเห็นว่าจ าเลยมิได้มีส่วนได้เสียจึงไม่รับอายัด ก็เป็นการกระท า
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชนแล้ว จ าเลยทั้งสาม         
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,267,83

การกระท าของนิติบุคคลย่อมแสดงให้ปรากฏโดยการกระท าของผู้แทนนิติบุคคลนั้น
เมื่อจ าเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจ าเลยที่ 1 ได้ร่วมกันกระท าการ          
เพื่อจ าเลยที่ 1 จ าเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ต้องร่วมรับผิดในการกระท านั้นด้วย



ค าพิพากษาฎีกาที่ 2480/2535

เขียนใบเบิกสินค้าโดยไม่มีใบสั่งซื้อ
แม้จ าเลยเป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าโดยไม่มีใบสั่งซื้อ โดยทุจริต

เพื่อลักทรัพย์อันเป็นการลงมือกระท าความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว
ก็ตาม แต่เมื่อสินค้านั้นยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหาย 
การกระท าของจ าเลยดังกล่าว จึงเป็นเพียงการลงมือกระท าผิด
ฐานลักทรัพย์แล้วแต่กระท าไปไม่ตลอดเท่านั้น อันเป็นความผิด
ฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้าง 



กรณีผู้ใหญ่บ้านอ้างว่า ไม่รู้กฎหมายว่า
ตนสามารถถูกถอดถอนได้ตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475
การได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ไม่ว่าต าแหน่งใดๆก็ตามจะต้องตกอยู่ในบังคับของ
กฎหมาย........ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น จะต้องรู้กฎหมาย
และไม่อาจยกความไม่รู้กฎหมายขึ้นกล่าวอ้างได้......ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องศึกษาข้อกฎหมาย ทั้งอ านาจหน้าที่
ข้อห้ามข้อปฏิบัติให้ชัดเจน......เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่ง นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อ านาจ......

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.342/2558



ไม่เข้าประชุมแต่ไปยื่นซองสอบราคาถือว่าผิดวินัย...
อ้างว่าไม่รู้กฎหมาย

เจ้าหน้าที่ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการไม่ได้และต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนให้เสื่อมเสียหากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัย

นายช้างไม่เข้าร่วมประชุมเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการและกลับไปยื่น
ซองสอบราคาโดยที่มีการลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆทั้งที่ตนไม่ได้รับมอบ
อ านาจการประกวดราคา.... .และมีข้อร้องเรียนจนเกิดการฟ้องร้อง            
ให้นายช้างถูกลงโทษอาญาให้จ าคุกและปรับแต่รอลงอาญาไว้ และนายช้าง     
ยังถูกลงโทษวินัยตัดเงินเดือน  นายช้างต่อสู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์................

ศ า ล วิ นิ จ ฉั ย ว่ า  น า ยช้ า ง เ ป็ น ข้ า ร า ชก า ร ร ะ ดั บ อ า น วยก า ร                 
และการปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายนั้นจะเป็นข้ออ้างไม่ได้..ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ.3/2561



“การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย”
(ไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด)

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๓๗/๒๕๕๕
แม้ ว่ า น า ย เ อ  จ ะ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ง านจากผู้ บั ง คั บบัญชา ให้                

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าสัญญารับสภาพหนี้และผ่อนช าระเงิน ซึ่งเป็น
งานที่ตนไม่มีความรู้และไม่เคยปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบัญชีมาก่อน
ทั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังเห็นว่า 
การกระท าของนายเอมิใช่การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนื่องจากนายเอไม่มี
หน้าที่โดยตรงและไม่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและหน่วยงานไม่ได้จัด
อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในหน้าที่ แต่เมื่อได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาแม้จะเป็นงานนอกเหนืองานที่มีหน้าที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า
และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้นก็ตาม ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ 
ของทางราชการหากเห็นว่าตนเองไม่มีความรูเ้กี่ยวกับการท าสัญญารับสภาพหนี้



และผ่อนช าระเงินก็ควรจะปรึกษาและขอค าแนะน าอย่างเป็นทางการ และ                  
เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจะมี
ความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท าสัญญาโดยเฉพาะ การที่นายเอไม่ด าเนินการ
แต่กลับสอบถามหรือขอค าแนะน าปรึกษาเป็นการภายในไม่อาจน ามาอ้างอิง
เป็นข้อแก้ตัวได้ ประกอบกับกองกฎหมายได้จัดท าร่างสัญญาให้นายเอแล้ว 
นายเอกลับเห็นว่าไม่รัดกุมครอบคลุมเนื้อหา จึงด าเนินการจัดท าสัญญารับ
สภาพหนี้ขึ้นใหม่ทั้งที่ตนเองไม่มีความรู้เชี่ยวชาญ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการ
กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นจักต้องมี
ความวิสัยและพฤติการณ์และนายเออาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หา
ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระท าโดยประมาท และความเสียหายดังกล่าว
ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากวิญญูชนทั่วไปได้ด าเนินการด้วยความระมัดระวังเอา
ใจใส่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ดังนั้น การกระท าของนายเอ     
จึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

“การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย” (ต่อ)
(ไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด)



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์และ
การกระท าเข้าลักษณะเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับต าแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ เห็นว่า จาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวรับฟังได้ว่า ส านวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีสอบสวนล่าช้า
จ านวน ๒๙ คดี เป็นคดีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ... การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยคดีไว้โดยไม่เร่งรัด
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนและไม่ได้ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปี พฤติกรรม
การกระท าของผู้ฟ้องคดีแม้จะฟังว่าไม่มีเจตนาทุจริต แต่ก็แสดง      
ให้เห็นถึงความเกียจคร้านไม่รับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๙
(อ้างว่างานเยอะ เลยเป็นความบกพร่องหรือหย่อนความสามารถ)



ในการสอบสวนคดีอาญา แม้จะไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือเสียหาย
ต่อราชการ เพราะไม่มีคู่กรณีหรือผู้เสียหายร้องเรียนถึงความล่าช้าใน
การปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องหรือหย่อน
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าความ
ล่าช้าในการสอบสวนมีสาเหตุจากผู้ฟ้องคดีมีปริมาณงานมากถึงปีละ 
๑๐๐ คดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีรับคดีปีละประมาณ ๑๐๐ คดี ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยค าว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
พนักงานสอบสวนคนอื่นที่มีส านวนคดีมากน้อยไม่ต่างกันแล้วไม่มี
พนักงานสอบสวนคนใดท าส านวนการสอบสวนบกพร่องล่าช้าดังเช่น
ผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่ามีปริมาณงานมากเป็นเหตุให้การท า
ส านวนคดีล่าช้าเกินสมควรจึงไม่อาจอ้างได้ ... ดังนั้น ค าสั่งที่ลงโทษ
ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๙ (ต่อ)



(อ้างว่าทวงด้วยวาจา......ศาลไม่รับฟัง)
คดีฟ้องว่า จนท.ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่     

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าตาม ม.๙(๒) การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ได้ทวงถามเรื่องด้วยวาจาต่อหน่วยงานแล้ว โดยไม่มี
หลักฐานมาแสดงต่อศาล จึงเป็นข้อกล่าวอ้างลอย ๆ

ค าพิพากษาปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๙



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๒

การยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ระบุเหตุผล
การมีค าสั่ งยกเลิ กการประกวดราคาโดย ไม่ ได้ ระบุ เหตุผลที่

ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งไม่ได้แจ้งเหตุผลใด ๆ ในค าสั่ง
ดังกล่าว เป็นการสั่งการยกเลิกการประกวดราคาที่ใช้ดุลพินิจโดยอ าเภอใจ    
ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
แม้ต่อมาจะมีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ โดยได้ให้เหตุผลในการยกเลิกการ
ประกวดราคาไว้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวภายหลังจากที่มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่
ชอบไปแล้ว และไม่มีผลท าให้การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับเป็นชอบด้วย
กฎหมายแต่อย่างใด



เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดหาพัสดุของ            
ส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจด้วยความระมัดระวังและถูกต้องไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกวิธีการจัดหาพัสดุ  การยกเลิกกระบวนการจัดหาที่
ด าเนินการไปแล้ว หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาโดยจะต้องพิจารณา
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขโดยละเอียดรอบคอบและต้องวางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณภายใต้กฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่          
ทางราชการ กรณีผู้ฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาและอนุมัติให้มี          
การจ้างโดยวิธีพิเศษแทนในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ท าให้ทางราชการ
ต้องเสียหายจากการจ้างในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่             
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะต้องรับผิด         
ทั้งในทางวินัยและในทางละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๔



การก าหนดคะแนนเฉลี่ยในการรับสมัครงานของหน่วยงานของรัฐ
๑. ประกาศรับสมัครงานมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองทั่วไป เนื่องจากถือเป็นการ

ใช้อ านาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิบุคคลเป็นการท่ัวไป 
๒. เห็นว่า การก าหนดคะแนนเฉลี่ยในการรับสมัครงานตามประกาศดังกล่าว ย่อมเป็น

การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการกระท าที่มิชอบ 

ดังนั้น ประกาศรับสมัครงานที่ก าหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ว่าต้องไม่ต่ ากว่า
เท่าใดนั้น เป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่คะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ทั้งที่ได้รับวุฒิอย่างเดียวกัน ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิที่สถาบันการศึกษารับรอง
เช่นเดียวกัน จึงถือเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถนั้น เห็นว่า เป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่หนักแน่นเพียงพอที่จะต้องมีการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในส่วนของคะแนนเฉลี่ยสะสมดังกล่าวได้         
ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

"พิพากษาว่า ประกาศรับสมัครงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ ๓๑๒/๒๕๕๙



ก าหนดเกรดรับสมัครอาจารย์
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยแล้ว
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๖ ในส่วนที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โท จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือได้คะแนนเฉลี่ยระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิ เคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้ (ก) ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอน
และวิจัย ได้แก่ (๑) ศาสตราจารย์ (๒) รองศาสตราจารย์ (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔



(๔) อาจารย์ (๕) ต าแหน่งอื่น ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด มาตรา ๒๒ วรรคสี่ บัญญัติว่า 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดโดยค านึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือก และ
ประโยชน์สูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับ และมาตรา ๖๕/๑ บัญญัติว่า
การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง... และการอื่นที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไป ตามข้อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ 
บัญญัติว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง 
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน       
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารงุรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงท าการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย      
ฐานะครู และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย        
มีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  (๑) ศาสตราจารย์  (๒) รองศาสตราจารย์                   
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (๔) อาจารย์ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า        
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ในการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรประเภท
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย วรรคสอง ก าหนดว่า ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และข้ อก าหนดต่ าง ๆ ในพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ
แต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย       
การออกจากราชการ และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ใช้บังคับกับข้าราชการมาบังคับ
ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม เว้นไว้แต่ข้อบังคับนี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น... 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



ข้อ ๘ ก าหนดให้ ก.บ.ม. มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ออกระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์วิธีการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้  เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย (๒) พิจารณากรอบ
อัตราก าลัง จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย... และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดกรอบ
ของต าแหน่ง และจ านวนของบุคลากรที่พึงมีในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของแต่ละต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
และวรรคสอง ก าหนดว่า การก าหนดในวรรคแรกให้ก าหนดคราวละสี่ปี โดยค านึงถึง
สถานะทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ ้าซ้อน ความประหยัด โครงสร้าง
และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๖ โดยก าหนด คุณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งของผู้ สมั ครไว้                    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวว่าผู้สมัครคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือได้รับคะแนนเฉลี่ย 
ระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ตามมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ที่ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในการรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวจะมีผลต่อการขอรับทุนการศึกษาต่อของอาจารย์ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในอนาคต อีกทั้งมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงต้องการบุคลากรต าแหน่งอาจารย์

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



ที่ต้องท าหน้าท่ีในการสอนนักศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่าง
เพียงพอ และสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
ประกาศดังกล่าว แต่ไม่สามารถสมัครได้เพราะผู้ฟ้องคดีส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๓๒ ผู้ฟ้องคดี 
จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับสิทธิในการสมัคร การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามประกาศดังกล่าวที่ให้ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา
โทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จึงเป็นการจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนัยมาตรา ๒๒ วรรคสี่ และมาตรา ๖๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบข้อ ๘ (๑) และ (๒) และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ว่าดัวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



ก.บ.ม. มีอ านาจก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคคลที่มีสิทธิสมัคร
คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยการด าเนินการ
ของ ก.บ.ม. ดังกล่าว ต้องค านึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับ     
การคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับ ประกอบกับสถานะ
ทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ ้าช้อน ความประหยัด โครงสร้าง
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน และต้องสอดคลัองกับเหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด เมื่อเหตุผลในการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ นั้น ปรากฏในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่า      
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในการ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ก็เนื่องจาก       
จะมีผลกับการขอรับทุนการศึกษาของอาจารย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพราะอาจารย์ต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อช่วยพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง หากไม่ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ จะต้องรอ
ก่อนหรือคัดเลือกอาจารย์จากผู้ได้รับทุนไปศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัด สามารถสอบ
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยควรเน้นรับ
อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวนมากขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้น า
ข้อแนะน าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมาปฏิบัติตามทุกครั้งที่มีการประกาศรับ
สมัครอาจารย์ กรณีจึงเห็น ได้ว่า ก.บ.ม. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นก็เพื่อ
ต้องการให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สอดคลัองกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประกอบกับต าแหน่งที่มีการรับสมัคร      
เป็นต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ เป็นสายงานส าคัญ
ที่ท าหน้าทีส่อนและวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบข้อ ๘(๑) และ (๒) และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของข้อบังคับ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งใน
การศึกษาระดับปรญิญาตริ ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการ
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างสูง จึงต้องการความ
เชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวมีความรอบ
รู้ในวิชาการนั้น ๆ อย่างแท้จริง และต้องการให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งถือ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของวิชาการที่เรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อให้น า
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เคยศึกษามาไปใช้ในการสอน และวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้ได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      
อันก่อให้เกิดผลดีต่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งเป็นการก าหนดคุณสมบัติที่ใช้        
เป็นการทั่วไป มิได้ก าหนดเพื่อเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



เป็นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้เป็นไปตามอ าเภอใจ หรือโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร และแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
จะมิได้บัญญัติหลักความเสมอภาคของบุคคลเกี่ยวกับการท างานในหน่วยงานของรัฐ
ไว้โดยตรง แต่ฝ่ายปกครองก็สามารถก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในหน่วยงานของรัฐนั้นได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจก าหนด
ข้อจ ากัดส าหรับการรับบุคคลเข้าท างาน หรือหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์          
ที่พิพาทได้ หากข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน้าที่นั้น ๆ ทั้งนี้ มาตรา ๓๐ 
วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่บัญญัติว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม     
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชี้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ และวรรคสี่ บัญญัติว่า มาตรการที่รัฐ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



ก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
แต่อย่างไรก็ดี การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุอันเกิดจากสภาพข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันใน
สาระส าคัญ หรือการเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการเลือกปฏิบัติ
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นนั้น สามารถกระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งคดี
พิพาทนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้สมัครไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่พิพาทโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ประกอบกับการก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวมิได้เป็นไป
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเป็นการเฉพาะเจาะจง    
แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยก าหนด คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



ของผู้สมัครไว้ตามเอกสารแนบทายประกาศดังกล่าวว่า ผู้สมัครคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือได้รับ
คะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ตามมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ อันเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่
เหมือนกันให้แตกต่างกัน ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนั้น จึงไม่อาจ
รับฟังได้ 

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด า       
ที่ อ.๓๕๐/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า ค าพิพากษาดังกล่าว       
มีประเด็นและข้อเท็จจริงแตกต่างจากคดนีี้จึงไม่อาจน ามาเทียบเคียงเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยแห่งคดีได้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้อีกเช่นกัน ดังนั้น ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ในส่วนที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโทจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต ากว่า ๒.๗๕           
หรีอได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นอื่น ๆ          
ไม่จ าต้องวินิจฉัย เนื่องจากไม่ท าให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

การที่ศาลปกครองชนต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๓๑/๒๕๖๔ (ต่อ)



ป่วยไมจ่ริง
ผู้ฟ้องคดี เป็นข้าราชการไม่มาท างาน 2 วันติดกัน

หลังจากนั้นได้ยื่นใบลาป่วย แต่ผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อว่า
ป่วยจริง จึงสั่งให้ส่งใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ไม่ได้พบแพทย์ แต่ซื้อยากินเอง เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงอื่น
ประกอบอันได้แก่ผู้ฟ้องคดีบอกเพื่ อนร่วมงานว่า       
กลับมาจากเที่ยวต่างจังหวัด จึงรับฟังได้ว่าไม่ได้ป่วยจริง 
แต่ขาดราชการ ค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 
เพราะขาดราชการเกิน จึงชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.22/2559



(สั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียนแต่ไม่มาและไม่ลา)
ผอ.รร.สั่งให้ครู 2 คนมาปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาค

เรียนแต่ข้าราชการครูไม่มาและไม่ลา จึงมีค าสั่ง        
ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ 6 
ขอ ง ร ะ เ บี ย บก ร ะ ท ร ว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร ว่ า ด้ ว ย
ก าหนดเวลาท างาน และวันหยุดราชการของ
สถานศึกษา พ.ศ.2547 ก าหนดว่า “วันปิดภาคเรียน
คือวันหยุดพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๒/๒๕๕๙



อนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้ แต่ถ้ามี
ราชการจ าเป็น ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 
เหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ” 

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าข้าราชการทั้ง ๒ คน
ไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ยื่นใบลาจึงถือว่าเป็นขาด
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ค าสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๒/๒๕๕๙ (ต่อ)



(ลาไม่ถูกต้อง - ละทิ้งราชการ - วินัยร้ายแรง)
ในการลากิจเพื่อพักรักษาตัวของผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ปรากฏว่า         

มีใบรับรองแพทย์ให้การรับรองว่าผู้ฟ้องคดีควรจะพักรักษาตัวต่อเนื่อง
อีกแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าอาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร้ายแรง
ถึงขนาดที่จะไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยเป็นเวลา ๒๖ วัน จึงเพียงพอในการพัก
รักษาตัวแล้ว อีกทั้งในการลากิจส่วนตัวนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะลา
ได้ เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน เมื่อปรากฏ
ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลากิจส่วนตัวภายหลังที่ได้หยุดราชการไปแล้วอัน
เป็นการลากิจส่วนตัวย้อนหลัง เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๙ 
ของระเบียบว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  ท้ังท่ี ผู้ฟ้องคดี

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๒/๒๕๕๘



รับราชการมาเป็นเวลานาน และมีต าแหน่งเป็นถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษาซึ่งเป็นระดับผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมต้องทราบระเบียบ
ปฏิบัติในการลาเป็นอย่างดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ใส่ใจประพฤติปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจตั้งแต่
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ รวมเป็นเวลา       
๑๙ วัน กรณีจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๒/๒๕๕๘ (ต่อ)



ขาดราชการเลื่อนเงินเดือนไม่ได้ (ลาพักผ่อนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลา)

รองปลัดยื่นใบลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 12 เมษายน   
ปลัดพิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวปลัดต้องไปราชการ
(อบรม) และมีงานราชการจะต้องปฏิบัติ  หากอนุญาตให้ลา             
จะเกิดความเสียหายต่อราชการได้ จึงไม่อนุญาตให้ลา แต่รองปลัด
เมื่ อยื่ น ใบลาแล้วกลับไม่ รอฟั งว่ าปลัดอนุญาตให้ลาหรือ ไม่          
หัวหน้าส านักปลัดพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ จึงให้เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์แจ้งให้สามีของรองปลัดทราบ ซึ่งรองปลัดควรทราบจาก
สามีว่าปลัดไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อน และควรกลับมาปฏิบัติราชการ 
แต่กลับหยุดราชการไปตามที่ ยื่ น ใบลาไว้  จึ งถือว่ ารองปลัด            
ขาดราชการ ค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.๒๓๖/๒๕๕๗



การที่ จนท. น าเงินราชการมาพักไว้ในบัญชีของตนเอง
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการงานกองทุน
มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุนเพื่อน าส่ง
นักวิจัยจึงถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีโดยตรง การที่ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินจาก
กองทุนไปแล้วและจ่ายเงินให้ ดร.ส.โดยวิธีน าเข้าบัญชีเงินฝากของ 
ดร. ส. แต่ไม่จ่ายให้รองศาสตราจารย์ ภ. กลับน าเข้าบัญชีเงินฝาก
ส่วนตัวในวันเดียวกัน โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ว่าด้วยกองทุน มอ. เพื่อวิจัยและพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๗



๒๕๓๒  และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕ ไม่ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวได้ จึงถือว่าการน าเงินราชการฝากเข้า
พักไว้ในบัญชีส่วนตัวเป็นการด าเนินการนอกเหนือจากที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความพยายามติดตามหรือ
สอบถามเลขที่บัญชีของรองศาสตราจารย์ ภ. เพื่อจะรีบน าเงินเข้า
บัญชีซึ่ งผู้ฟ้องคดีควรจะต้องติดต่อประสานงานขอข้อมูล
โดยเฉพาะเลขที่บัญชีของผู้ขออนุมัติเงินก่อนจะด าเนินการเบิกเงิน
ยืมเพื่อจัดส่งให้นักวิจัยแต่ละราย และหากยังไม่ทราบเลขที่บัญชี
ของรองศาสตราจารย์ ภ. จะต้องเก็บรักษาเงินที่ไม่อาจจ่ายได้โดย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๗ (ต่อ)



วิธีน าเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนไว้ก่อน เพื่อรอสอบถามเลขที่บัญชี
เงินฝากให้ทราบแน่ชัดหรืออาจใช้วิธีซื้อตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์
เช็คของธนาคารสั่งจ่ายในนามรองศาสตราจารย์ ภ. แล้วจัดส่งไป
ยังสถานที่ท างานหรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีจากรอง
ศาสตราจารย์ ภ. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในค าขออนุมัติยืม
เงินได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ แต่กลับน า
เงินเข้าบัญชีส่วนตัวและน าไปใช้ประโยชน์นานถึง ๕๖ วัน 
จนกระทั่งถูกทวงถามจึงได้น าเงินเข้าบัญชีให้แก่รองศาสตราจารย์ 
ภ. ในวันเดียวกับที่ถูกทวงถาม ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริง
ของผู้ฟ้องคดี ทั้งงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของกองทุนเป็น

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๗ (ต่อ)



งานส่วนพิเศษที่มิได้มีปริมาณงานที่มากจนเกินภาระที่ผู้ฟ้องคดี  
จะปฏิบัติให้แล้วเสร็จเรียบร้อยได้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีจบการศึกษา
เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและด ารงต าแหน่งนักวิชาการการเงิน
และบัญชี ระดับ ๖ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี 
ย่อมต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงินในด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

พฤติการณ์การน าเงินเข้าฝากในบัญชีส่วนตัวและน าเงินไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว ในช่วงเวลาดังกล่าวหลายครั้ งท าให้         
รองศาสตราจารย์ ภ.ไม่ได้รับเงินไปใช้ในโครงการวิจัยท าให้       
เกิดความเสียหายแก่รองศาสตราจารย์ ภ. และทางราชการ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๗ (ต่อ)



จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง       
ตามมาตรา ๓๙ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดังนั้น ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและ        
ค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๗ (ต่อ)



(สร้างหลักฐานเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเท็จ)
ผู้ฟ้องคดีจัดท าฎีกาเบิกเงินเป็นค่าปรับปรุงถนน และเขียนเช็ค

จ่ายให้กับ หจก.ธ พร้อมกับจัดท าสมุดคุมการสั่งจ่ายเช็คในฐานะ
หัวหน้าส่วนการคลังได้ลงนามในเอกสารใส่แฟ้มเสนอเซ็นวางไว้
บนโต๊ะท างาน เจ้าหน้าที่จึงได้น าแฟ้มเสนอปลัด อบจ. และนายก 
อบจ. ๑ ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน และได้มีการลงนามในเอกสาร

คณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่างานเสร็จ ๑๐% จึงไม่
ตรวจรับ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือให้ยืนยันการส่งมอบงานถึง 
หจก.ธ โดยไม่มีอ านาจ และสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนส่งย้อนหลัง
แทรกลงในสมุดทะเบียนส่งโดยใช้เลขหนังสือซ้ าฯ และสั่งให้
ลงทะเบียนรับหนังสือส่งมอบค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนของ 
หจก.ธ โดยลงทะเบียนรับย้อนหลังแทรกในสมุดทะเบียนรับด้วย 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๓๘/๒๕๕๑



แม้ว่าการกระท าของผู้ฟ้องคดีจะไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร
ราชการ แต่ก็เป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
สมบูรณ์ แม้ต่อมาได้สั่งให้ยกเลิกฎีกาเบิกเงินและมิให้จ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้าง 
ทางราชการยังไม่ได้รับความเสียหาย แต่ก็ถือว่าได้กระท าความผิดฐาน             
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม อาศัยหรือยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
โดยการปกปิดข้อความจริงซึ่งต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แม้อาจใช้ดุลพินิจเตรียมการจัดท าฎีกาและเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินไว้
ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันทีเมื่อตรวจรับงานแล้วได้ แต่ต้องเป็น
กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่างานใกล้จะเสร็จตามสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีกับนาย ว. 
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ธ เป็นสามีภรรยากัน อาศัยอยู่ด้วยกัน จึงย่อมทราบดีว่า
ท างานเสร็จเพียง ๑๐%

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๓๘/๒๕๕๑ (ต่อ)



ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีของนายก อบจ. ๑ จึงชอบด้วย
กฎหมายต่อมา ผู้ฟ้องคดีโอนไป อบจ. ๒ และยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ต่อ 
นายก อบจ. ๒

ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ ข้อ ๑๓ ก าหนดว่า เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ถ้าเห็นว่า การสั่งลงโทษไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถาน
โทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น การที่ กจจ. ๒    (= อ.ก.พ. กระทรวง และ 
อ.ก.พ. กรม) เห็นว่า การลงโทษยังไม่เหมาะสมกับความผิด จึงมีมติให้เพิ่ม
โทษเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น มติจึงชอบด้วยกฎหมาย และค าสั่ง      
ที่สั่งเพิ่มโทษตามมติฯ จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๓๘/๒๕๕๑ (ต่อ)



รับรองข้อมูลเท็จ (โทษไล่ออก)
เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไป รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามควรแก่กรณี การให้เงินถือเป็นวิธีการหนึ่งที่
รัฐเข้าไปช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายในเบื้องต้น      
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน 
การส ารวจและแจ้งข้อมูลจ านวนราษฎรที่รับความเสียหาย
เพื่อให้รัฐจัดสรรเงินอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง ความช่วยเหลือจึงตรงกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.777/2561



ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามแบบ กษ.01 และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล
ความเสียหายให้แก่ราษฎรจ านวน 7 ราย โดยไม่ได้รับ
ความเสียหายจริง การลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลดังกล่าว 
จึงเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ราชการ
ได้รับความเสียหาย และยังน่าเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านได้เรียกและ
รับเงินเพื่อเป็นการตอบแทนกรณีช่วยเหลือรับรองข้อมูลอัน
เป็นเท็จ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ค าสั่งลงโทษ     
ไล่ออกจึงชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.777/2561 (ต่อ)



ในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค าพิพากษาว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หน่วยงาน       
ทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี        
ก า ร ก า หนด หลั ก เ กณฑ์ เ รื่ อ ง ใ ด ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไ ปต าม                  
มติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระท าที่ ไม่ชอบ     
ด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๔๙



ต้องปฏิบัตติามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
(๑) การให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐขอหารือ
(๒) ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่เสนอแก่หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ระบุว่า 

เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว 
โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

เห็นได้ว่า การที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเฉพาะกรณีเกี่ยวกับความเห็นทางด้าน
กฎหมายเท่านั้น  ส่วนข้อสังเกตอื่น ๆ ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีมายัง
หน่วยงานของรัฐมิได้มีผลบังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติ การด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไปตามดุลพินิจและนโยบาย
ของแต่ละหน่วยงาน

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.17/2559



ต้องปฏิบัตติามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่       
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและ          
มติคณะรัฐมนตรี โดยไม่ด าเนินการเพิกถอนประกาศส านักงาน ก.ท. ลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต าบลประจ าปี ๒๕๔๐ เฉพาะส่วนเงื่อนไขไม่นับเวลาราชการ
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ฟ้องคดีถูกลิดรอนสิทธิในการนับเวลาราชการต่อเนื่อง ถูกงดเบี้ย
หวัด บ านาญ พร้อมกับเรียกเงินคืนย้อนหลัง ไม่อาจใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่
สามารถขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตราชการ ถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียง ขาดขวัญและก าลังใจ การ
ท างานกรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรตาม ม.๙ ว. (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ    
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิด

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.17/2559 (ต่อ) 



หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิด
จากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่            
ไม่ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ฟื้นฟูสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถนับเวลาราชการต่อเนื่องหรือไม่นั้น เห็นว่า 
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามีทั้งส่วนที่ เป็นการให้ความเห็นทาง
กฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐขอหารือ และส่วนที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมที่เสนอ
แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ 
ระบุว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว   
โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เห็นได้ว่าการที่
หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.17/2559 (ต่อ) 



เป็นเฉพาะกรณีเกี่ยวกับความเห็นทางด้านกฎหมายเท่านั้น ส่วนข้อสังเกตอื่น ๆ 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีมายังหน่วยงานของรัฐมิได้มีผลบังคับให้หน่วยงาน
ต้องปฏิบัติ การด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไป
ตามดุลพินิจและนโยบายของแต่ละหน่วยงาน เมื่อข้อสังเกตที่ระบุในความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับเวลาราชการเพื่อค านวณบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องเสร็จ ที่ ๓๕๐/๒๕๕๓ ที่ว่าการที่กรมการ
ปกครองในขณะนั้นมีนโยบายไม่รับโอนข้าราชการที่สอบบรรจุเป็นพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ย่อมเป็นการรอนสิทธิของข้าราชการและท าให้ต้องเสียสิทธิ จากนโยบาย
ของกรมการปกครองเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของ 
ข้าราชการที่สอบบรรจุได้ กระทรวงมหาดไทยจึงควรทบทวนนโยบาย และหาก
เห็นว่าเป็นการสมควรที่จะฟื้นฟูสิทธิอันพึงมีของข้าราชการ เหล่านั้นเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับ การนับอายุราชการ ก็สมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นฯ เพื่อก าหนดให้ข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการ
ใหมก่่อนวันที่พระราชบัญญัติ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.17/2559 (ต่อ) 



มีผลบังคับใช้ สามารถนับเวลาราชการ ต่อเนื่องได้ เป็นเพียงความเห็นที่ไม่มีผล
บังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติ และเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่จะพิจารณา
ตามความแหมาะสมว่าจะน าไปด าเนินการต่อหรือไม่ ศาลปกครองจึงไม่อาจ     
ก้าวล่วงออกค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ให้สัตยาบันและสัญญาประชาคมไว้โดยการมีค าสั่งเพิกถอนประกาศ 
ส านักงาน ก.ท. ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี ๒๕๔๐ ตามค าขอของ      
ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ            
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อ        
ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.17/2559 (ต่อ) 



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
(ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

นร.๐๒๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑) 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติดังนี้  “ให้ส่วนราชการก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด    
กรณีที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต ามมติ คณะรั ฐมนตรี ไ ด้             
ให้ขอทบทวนมติ และหากฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษ        
ทางวินัยทุกราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป”

ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี



ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ๑๗/๒๕๕๙

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กับผลผูกพันต่อหน่วยงาน

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย
๒ ส่วนคือ

๑. ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่เสนอแก่หน่วยงานของรัฐ
๒. การให้ความเห็นตามหน่วยงานของรัฐขอหารือ
ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

๒๔๘๒ ระบุว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น
ในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น



ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ๑๗/๒๕๕๙ (ต่อ)

เห็นได้ว่า การที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป็นเฉพาะกรณีเกี่ยวกับความเห็นทางด้านกฎหมาย
เท่านั้น

ส่วนข้อสังเกตอื่น ๆ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ที่มีมายั งหน่วยงานของรัฐ มิ ได้มีผลบังคับให้
หน่วยงานต้องปฏิบัติ การด าเนินการตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไปตามดุลพินิจ
และนโยบายของแต่ละหน่วยงาน



การให้เงินรางวัลประจ าปีต่างจากมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่น้อยกว่า 1 ขั้น...แต่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศให้พิจารณาเรื่องเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพียงไม่เกิน 1 ขั้น กรณีจึงเป็นการออกประกาศขัดกับหลักเกณฑ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจ่ายเงินรางวัล
ประจ าปี แต่ประกาศนีเ้ป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองไม่มีลักษณะ
เป็นกฎหรือค าสั่งทางปกครองจึงไม่อาจมีค าพิพากษาให้เพิกถอนได้

ส่วนค าสั่งของกรมที่สั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นเป็นค าสั่งทางปกครอง      
เป็นค าสั่งที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ....กล่าวคือกรมอื่นได้
ตามมติคณะรัฐมนตรแีต่กรมนี้ได้น้อยกว่าจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้กรมด าเนินการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี        
ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่ศาลมีค าพิพากษา

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.445/2550



มติของคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดว่า ผู้ใดที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยา
เสพติดและได้พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือโดยผ่านการบ าบัดรักษาจากสถานบ าบัดของทางราชการหรือสถาน
บ าบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีโอกาสในการ
เข้าท างานหรือเข้ารับการศึกษาเช่นบุคคลทั่วไป โดยหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจจะปฏิเสธการรับผู้นั้นเข้าท างานหรือศึกษา
ต่อโดยอ้างเหตุว่าบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมมิได้  
แม้จะไม่ใช่กฎหมาย แต่ก็เป็นการก าหนดแนวทางให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคุณสมบัติของผูส้มัครเข้ารับราชการต ารวจกรณีผู้
นั้นเคยเป็นผู้เสพยาเสพติดมาก่อนว่าจะถือเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ โดยต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีด้วย ดังนั้น
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนพลต ารวจเคยกระท าความผิดตาม ม. ๑๗

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๘/๒๕๕๒



แห่ง พรบ.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่แพทย์ได้ออกหนังสือรับรอง
ผลการตรวจพิสูจน์แล้วไม่พบสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ที่ขอตรวจ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว กรณีจึงไม่ได้เป็น                 
ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี การที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าผู้สมัครสอบข้างต้นเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย         
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยมิได้พิจารณาถึงมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นและ
หนังสือของศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติด่วนที่สุด ที่ 
ศตส./๑๕๑๒ เรื่องการให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด
เข้าท างานหรือรับการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ก าหนดเนื้อหาเป็นแนวทาง
เดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เนื่องจาก
ไม่ได้พิจารณาถึงมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือข้างต้น รวมถึงข้อเท็จจริงที่เป็น
กรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะรายของผู้ฟ้องคดี (น.๙๐๓ ล.๒)  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๘/๒๕๕๒ (ต่อ)



มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มข้อผูกพันตามสัญญา ส าหรับ
ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะ
ทาง เป็นเพียงการก าหนดระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเท่านั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะมี
ผลบังคับใช้กับคู่สัญญาก็ต่อเมื่อส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐได้น ามติคณะรัฐมนตรีนั้นไปก าหนด
เป็นข้อผูกพันเพิ่มในสัญญาแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๙/๒๕๕๗



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 548/2554

ต้องทักท้วงค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับค าสั่ง

ต้องทักท้วง หากผู้รับค าสั่งด าเนินการต่อไปโดยที่ไม่ทักท้วง 
ต่อมาจะยกเหตุดังกล่าวโดยอ้างว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรีสั่งการให้ท า มาเป็นเหตุ
ยกเว้นเพื่อให้ตนเองพ้นผิดไม่ได้ จึงเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเช่นเดิม



ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 

หากทักท้วงแล้วไม่ต้องรับผิด
(คดีด า อท.19/2560)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ได้มีค าพิพากษา
ว่า นายกเทศมนตรีเมือง...กับพวกรวม 14 คน มีความผิด อาญา 
ม. 151 และม.157 และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  ม.7 และ ม. 12 จ าคุก 6 ปี            
ไม่รอลงอาญาปรับนิติบุคคลที่รับด าเนินการ 200,000 บาท ,
จ าเลยที่ 3 และจ าเลยที่ 5 ลงโทษจ าคุก 2 ปี และปรับ 10,000
บาท ให้รอมีก าหนด 2 ปี 

กรณี จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดยมิชอบ
และพิพากษายกฟ้องคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน
เนื่องจากได้ทักท้วงแล้ว 



เอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ว. เป็นผู้ไปเอาเหล็กจ านวน ๑๐ เส้นที่เหลือจากการได้รับ
บริจาคในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้จากใต้ถุนบ้าน
ของนาย พ. ไปใช้ต่อเติมบ้านของตนโดยพลการ แม้ต่อมา
ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างนาง ล. ภรรยาของ       
ผู้ฟ้องคดีกับนาย พ.ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒     
ตกลงแลกเปลี่ยนเหล็กกับการสร้างห้องน้ าให้และได้มีการ
สร้างให้นาย พ. แล้วก็ตามแต่บันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๒/๒๕๕๙



ก็เป็นการท าขึ้นภายหลังจากที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกระท าของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่ท าให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากความผิดที่ได้กระท าขึ้น การกระท าของผู้ฟ้องคดีจึง
เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรม
ในทางทุจริตตามความในมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมีผล     
ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗)

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๒/๒๕๕๙ (ต่อ)



แห่ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖         
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค าวินิจฉัย ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ว. จึงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๒/๒๕๕๙



แม้ว่าจะไม่มีผลการลงโทษอาญาแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ผลการลงโทษ
ทางวินัยก็หาจ าต้องมีผลไปในทางเดียวกันไม่ เพราะกระบวนการ
พิจารณาทางวินัยและทางอาญามีความแตกต่างกัน การรับฟัง
พยานหลักฐานก็ย่อมแตกต่างกัน ทั้งการมีอยู่ของพยานหลักฐานและ     
การให้ถ้อยค าหรือการเบิกความของพยานอาจจะมีความแตกต่างกันได้ 
กล่าวคือ ในคดีอาญานั้นศาลจะพิจารณาลงโทษจ าเลยได้ต่อเมื่อ          
มีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัย ส่วนการลงโทษทาง
วินัยผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้โดย
พิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏใน
ส านวนของคณะกรรมการสอบสวนเป็นส าคัญ โดยไม่จ าเป็นต้องปรากฏ
หลักฐานชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยเช่นคดีอาญา และไม่ต้องรอฟังผล
คดีอาญาแต่อย่างใด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๔/๒๕๕๔



อ้างว่าไม่มีความรูด้้านช่าง
หน้าที่ราชการและการประมาณราคากลางโดยแทนค่า Facter F คลาดเคลื่อน
ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายงานจากปลัดเทศบาล

ให้รับผิดชอบการบริหารงานประจ าและควบคุมดูแลกองช่างซึ่งไม่มี ผอ.กอง ถือว่าผู้ฟ้อง
มีหน้าที่ราชการรับผิดชอบงานของกองช่าง และเป็นผู้บริหารสูงสุดของกองช่าง มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางก่อนเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นชอบ

๒. โดยฐานะของผู้ฟ้องคดีตาม ๑. ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหาร มี
ความรับผิดชอบและความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงต้องมีความ
เชี่ยวชาญในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีการเสนองานผ่านผู้ฟ้องคดี
จะต้องตรวจสอบการค านวณราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับตามวิสัย
และพฤติการณ์ของผู้ด ารงต าแหน่งเช่นนั้นแล้ว ผู้ฟ้องคดียิ่งต้องใช้ความระมัดระวัง
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ การที่อ้างว่าตนไม่มีความรู้ด้านช่าง หรือตนไม่
จ าต้องรู้ลึกถึงงานเฉพาะวิชาชีพของทุกกองที่ดูแล จึงไม่อาจรับฟังให้พ้นความรับผิดได้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๒/๒๕๖๔ 



๓. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณ        
ราคากลางตามเนื้องานโดยใช้ค่า Facter F ผิดพลาด และได้เสนอผ่านผู้ฟ้องคดี      
แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ตามวิสัย และมิได้มีการ
ทักท้วงคณะกรรมการก าหนดราคากลางดังกล่าว จนได้มีการเสนอต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาเห็นชอบ ท าให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลจ านวน ๙๔๗,๐๐๐ บาท 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องจึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เทศบาล..ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดชีดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงชอบแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๒/๒๕๖๔ (ต่อ)



อ้างว่าไม่ได้เป็นผู้มีวิชาชีพเพื่อให้พ้นความรับผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ได้ให้ค านิยามของค าว่า “ผู้มีวิชาชีพไว้”

จึงต้องถือตามความหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของค าว่า “วิชาชีพ” 
หมายถึง อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความช านาญ ส่วนพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของค าว่า “วิชาชีพ” 
หมายถึง วิชาที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น วิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ 
วิชาช่างยนต์ และค าว่า วิชา พจนานุกรมทั้งสองฉบับให้ความหมายว่า 
ความรู้ ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน ดังนั้น ค าว่า “ผู้มีวิชาชีพ”  
จึงหมายถึง ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความช านาญหรือ           
ผู้ที่มีความรูซ้ึ่งอาจได้จากการเล่าเรียนโดยตรงหรือจากการท างานอันเป็น

ค าพิพากษาฎีกาที่ 10823/2551



การฝึกฝนในการประกอบอาชีพเป็นปกติธุระก็ได้ ผู้มีวิชาชีพในการ
ก่อสร้างตามความหมายของ ป.อ. มาตรา 227 จึงไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่ได้
เล่าเรียนมาโดยตรงเพื่อเป็นสถาปนิก วิศวกร หรือโฟร์แมน (หัวหน้า
คนงาน) บริษัทจ าเลยที่ 1 มีจ าเลยที่ 3 เป็นกรรมการเพียงคนเดียว ใน
การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่โจทก์ทั้งสอง จ าเลยที่ 3 เป็นผู้ท าการแทน
จ าเลยที่ 1 ตลอดมาตั้งแต่ก่อนท าสัญญารับเหมาก่อสร้างและรับผิดชอบ
การก่อสร้างในฐานะเป็นเจ้าของกิจการบริษัทจ าเลยที่ 1 ทั้งเป็นผู้ท าการ
แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้การก่อสร้างเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 
ดังนั้น แม้จ าเลยที่ 3 จะไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการก่อสร้างอาคารก็ถือได้
ว่าจ าเลยที่ 3 มีความรู้ความช านาญและใช้ความรู้ด้านการก่อสร้างในการ
ประกอบอาชีพเป็นปกติธุระ จ าเลยที่ 3 จึงเป็นผู้มีวิชาชีพในการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ตามความหมายของ ป.อ. มาตรา 227

ค าพิพากษาฎีกาที่ 10823/2551 (ต่อ)



การเบิกค่าใช้จ่ายนการเดินทางต้องขอก่อนจะออกเดินทาง
ในขณะที่ ผู้ ฟ้ อ ง คดี เ ดิ นท า ง ไปปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ร า ชก า ร                 

ณ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สุ ริ นทร์  เมื่ อวั นที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ ถู กฟ้ องคดีที่  ๓          
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่ง แม้ว่า       
การเดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จะเป็น          
การเดินทางไปราชการตามค าสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา         
ซึ่งสั่งการตามอ านาจหน้าที่ แต่สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณ เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งเป็นเรื่องของ     
การบริหารงานบุคคล  ด้วยเหตุดังกล่าว การใช้สิทธิในการเบิก

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๗๗/๒๕๕๙



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จึงต้องได้รับการอนุมัติจาก       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๓ ตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ เสียก่อน
จึ งมีสิทธิ ได้ รับค่ า ใช้ จ่ ายในการ เดินทางไปราชการ ดั งนั้ น               
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา    
ผู้มีอ านาจก่อนการเดินทางไปราชการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ร า ช ก า ร ใ น ค รั้ ง นี้  แ ล ะ ไ ม่ ผู ก พั น ผู้ ถู ก ฟ้ อ ง ค ดี ที่  ๑                         
ที่จะต้องพิจารณาค าขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๗๗/๒๕๕๙ (ต่อ)



เงินค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง       
ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาลและเงินอื่นใน
ท านองเดียวกัน เป็นเงินที่กฎหมายบัญญัติ ให้สิทธิ      
แก่ข้าราชการหรือบุคคลที่กฎหมายระบุไว้ที่จะเบิกได้  
การขอเบิกเงินดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิอันเป็นการ
ปฏิบัติการในต าแหน่ง ส่วนการเบิกเงินโดยเจ้าหน้าที่   
ซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินนั้นเป็นการปฏิบัติการในหน้าที่

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๓/๒๕๓๑



เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นทางกฎหมายเป็นประการ
ใดแล้ ว  โดยปกติ ให้ เป็ น ไปตาม
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒



ทั้ งนี้  การพิจารณาก าหนดโทษควรพิจารณา
พฤติกรรมแห่งการกระท าความผิดเป็นราย ๆ ไป       
ถ้าได้ความว่าเป็นการใช้สิทธิขอเบิกสิทธิสวัสดิการ     
เป็นเท็จโดยมีเจตนาทุจริตหรือฉ้อโกงเงินของราชการ
อ ย่ า ง แ น่ แ ท้ ก็ เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ป ร ะ พ ฤ ติ ชั่ ว          
อย่างร้ายแรง ซึ่งต้องลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี 

ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ว ๘ 
ลว. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖



การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ก าหนดให้ผู้ได้รับ

ปริญญาตรีเกียรตินิยมเป็นวุฒิที่ก าหนดให้ใช้วิธีการคัดเลือกแทนการ
สอบแข่งขันได้ เป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่ได้รับปริญญา
ตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้ง ๆ ที่ได้รับวุฒิอย่าง
เดียวกันซึ่งมีศักดิ์และสิทธิที่สถาบันการศึกษารับรองเช่นเดียวกัน   
มติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคล
ที่มีสถานะทางกฎหมายที่เหมือนกันให้แตกต่างกัน จึงเป็นการ     
เลื อกปฏิบั ติ โดยไม่ เป็นธรรมและเป็นการกระท าที่ ไม่ ชอบ            
ด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๕๘/๒๕๕๐



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5746/2559 

ขณะลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ กรรมการ
โจทก์ เป็นผู้ ลงลายมือชื่ อ โดยไม่ ได้ประทับตรา         
แต่ เพิ่ งมาประทับตราภายหลั ง เนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตราประทับเพราะมีการจดเปลี่ยนชื่อ
บริ ษั ท  แสดงว่ า ขณะลงลายมื อชื่ อ โ จทก์ มิ ไ ด้
ประทับตรา ถือไม่ได้ว่าโจทก์ลงลายมือชื่อในสัญญา 
สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 572 
วรรคสอง ไม่อาจให้สัตยาบันได้แม้จะมีการเข้าถือเอา
ประโยชน์จากสัญญา



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1763/2559
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การออกประกาศรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย และไม่มีพฤติการณ์ใดซึ่งแสดงให้เชื่อได้โดย
ปราศจากข้อสงสัยว่า จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

หน่วยงานของรัฐชอบที่จะออกประกาศรับสมัคร       
โดยระบุว่า จะเรียกบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าท า
สัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณแล้ว หรือถ้อยค าอื่นในท านองเดียวกัน

การที่หน่วยงานของรัฐออกประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดวันเวลาที่จะเรียก



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1763/2559 (ต่อ)
ผู้ผ่านการสอบเป็นเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดวันเวลาที่จะเรียก 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าท าสัญญาจ้างทั้งที่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และไม่มีพฤติการณ์อันพึงคาดหมายได้
ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ ถือเป็นการกระท า
โดยประมาทเลินเล่อ และเมื่อการไม่เรียกผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกให้มาท าสัญญาจ้างตามที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว 
เป็นเหตุให้ผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งได้ลาออกจากงานเดิมเพื่อ
เตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่สอบคัดเลือกได้ 
เนื่องจากเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะมีการเรียกเข้า
ท าสัญญาจ้าง ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระท าละเมิด
ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๘๘/๒๕๕๙ 
เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้ส าเนาค าสั่งทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสาร

ปลอมในการเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ อนุมัติสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะโต้แย้งว่าไม่ทราบว่าเอกสาร
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้น าเอกสาร
ทั้ง ๓ ฉบับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่รับเป็นส าเนาเอกสารที่ไม่มีการ
รับรองและไม่มีหนังสือน าส่ง เมื่อเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี   
ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องตรวจสอบก่อนที่จะน ามาใช้อ้างอิง เมื่อเอกสาร
ดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จ เพราะเลขหนังสือที่ออกเป็นเอกสารอื่น การที่
ผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นการ
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง อันเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๔/๒๕๕๗
ไม่อาจอ้างเหตุที่บุคคลอื่นไม่ถูกด าเนินการทางวินัย

มาเป็นเหตุยกเว้นโทษของตนเองได้
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยอ้างว่า มีการเลือกปฏิบัติกรณีนาย ส. ซึ่ง

เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่ควบคุมดูแลการลงเวลา
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และกระท าผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ป้องกันมิ ให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชากระท าผิดวินัย    โดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่
ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตาม ควรแก่กรณีได้แต่นาย ส. กลับมิได้ถูก
ด าเนินการทางวินัยนั้น เห็นว่า การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพล
เรือนรายใดเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างการไม่ด าเนินการ
ทางวินัยของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติมาเป็นเหตุยกเว้นมิให้    
ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับโทษจากการกระท าผิดวินัยของตนได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๗/๒๕๕๙
ไม่อาจอ้างเหตทุี่บุคคลอื่นกระท าผิดเหมือนกัน
มาเป็นเหตุยกเว้นการกระท าผิดของตนเองได้

ส าหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในท านองที่ว่า การด าเนินการทางวินัย 
แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว โดยไม่ด าเนินการทางวินัยแก่นางณัฐพรและ
นางวราภรณ์ด้วย ไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๕๗๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อมีกรณีเงินขาดบัญชี
หรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นลง
วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ นั้น เห็นว่า การด าเนินการทางวินัย             
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะริเริ่ม
กระบวนการด าเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อ านาจไว้     
ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ด าเนินการทางวินัยแก่     
นางณัฐพรและนางวราภรณ์ ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมมาเป็น
เหตุยกเว้นมิให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับโทษจากการกระท าผิดวินัยของตนได้ 
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ข้ึน



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๐/๒๕๖๒ (ต่อ)

อ้างว่าเลือกปฏิบัติ ไม่เสมอภาคกับคนอื่น
ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากใช้บังคับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ เฉพาะกับกลุ่มของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น แต่ไม่ใช้บังคับกับบริษัท ย. จ ากัด (มหาชน)        
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่พิพาท แต่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วนั้น เห็นว่า      
การกล่าวอ้างหลักความเสมอภาคย่อมกระท าได้เฉพาะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อตนในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นผู้ที่กระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายย่อมไม่อาจยกหลักความเสมอภาคขึ้นต่อสู้เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นกรณีที่ผู้กล่าวอ้างมีสิทธิโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแต่ไม่ไดร้ับสิทธินั้น เพราะการเลือกปฏิบัติที่ไม่เปน็ธรรม จึงไม่ใช่เปน็กรณีที่ไม่มี
สิทธิตามกฎหมายแล้วอ้างสิทธิว่ามีบุคคลอื่นที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยกัน แต่ไม่ถูกด าเนินการ 
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๕ 
แห่งพระราชบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อตนเองได้



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๔/๒๕๖๒
ไม่อาจอ้างเหตทุี่บุคคลอื่นกระท าผิดเหมือนกัน
มาเป็นเหตุยกเว้นการกระท าผิดของตนเองได้

เมื่อผลการรังวัดตรวจสอบที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า ที่ดินที่อาคาร
พิพาทตั้งอยู่เป็นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีการถอนสภาพที่ดินดังกล่าว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้น
ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทต่อเนื่องจาก    
นาย ส. โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงเป็นการ
ครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีไม่อาจ
อ้างการกระท าที่ผิดกฎหมายของบุคคลอื่นดังเช่นผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้
การกระท าของตนเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีค าสั่งจ านวน ๓ ค าสั่ง ได้แก่ ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ค าสั่ง ห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคล
ใดใช้อาคารที่พิพาท และค าสั่งให้รื้อถอน อาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการแต่ความพิการดังกล่าวไม่ถึงขนาดที่ไม่อาจ
ช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานได้โดยปกติ โดยงานที่         
ผู้ฟ้องคดีเคยท าในขณะเป็นทนายความมาแล้วนั้นมีลักษณะท านองเดียวกับ
งานของข้าราชการอัยการ แม้สภาพทางกายจะพิการแต่ความแตกต่าง
ดังกล่าวไม่ถึงขั้นจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ ศาลเห็นว่า
การไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
ในต าแหน่งอัยการผู้ช่วย เป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 
33 (11) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฯ และเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงพิพากษาให้เพิกถอนมตขิองผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีในการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต าแหน่งอัยการผู้ช่วย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙

ผิดระเบียบแต่ไม่เสียหายก็ต้องรับโทษทางวินัย
ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็น

ที่จะต้องวินิจฉัยว่าค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ 
ที่  กบ ๐๐๒๗/๙๖๙๘ ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑         
ที่ เ รี ย ก ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ชด ใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่
โรงพยาบาลเกาะพีพี เป็นเงินจ านวน ๗๗,๐๐๐ บาท        
เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ โดยคดีมีประเด็นที่
จะต้องพิจารณาก่อนว่า การกระท าของผู้ฟ้องคดีเป็นการ
กระท าละเมิดต่อโรงพยาบาลเกาะพีพี หรือไม่ หากเป็นการ
กระท าละเมิดผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่โรงพยาบาลเกาะพีพีหรือไม่ เพียงใด



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่ารักษาตัว       

ผู้ป่วยชาวต่างชาติ เงินค่าเรือส่งตัวผู้ป่วย และเงินในตู้บริจาค         
ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๔๖ เป็นเงินจ านวน ๑๕๗,๕๙๖ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้น าเงิน      
ค่ารักษาพยาบาล จ านวน ๓๒,๕๙๖ บาท และเงินในตู้บริจาค 
จ านวน ๓,๐๐๐ บาท รวมทั้ งหมดจ านวน ๓๕,๕๙๖ บาท          
เข้าเป็น เงินบ ารุงของโรงพยาบาลเกาะพีพีเต็มจ านวน นั้น ถือได้ว่า    
ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข        
ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.
๒๕๓๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติมแล้ว ส าหรับเงินค่าเรือส่งตัวผู้ป่วยนั้น 
ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้น าเข้าเป็นเงินบ ารุงเพียงจ านวน ๔๕,๐๐๐ 
บาทซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินค่าเรือส่งตัวผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
เกาะพีพีได้รับไว้เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีน าเงินค่าเรือส่งตัวผู้ป่วย



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
เข้าเป็นเงินบ ารุงเพียงบางส่วน ถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเงินค่าเรือส่งตัวผู้ป่วยส่วนที่เหลือจากการ
น าเข้าเป็นเงินบ ารุงจ านวน ๗๗,๐๐๐ บาท ไปใช้จ่ายเป็นค่าเช่า
สัญญาณโทรทัศน์ UBC ค่าครุภัณฑ์เครื่องเสียง และค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างโรงพยาบาลชั่วคราว ซึ่งการ เบิกจ่ายเงินบ ารุงเพื่อน าไปใช้
ในกิจกรรมดังกล่าวของโรงพยาบาลเกาะพีพี ในครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดี        
มีอ านาจพิจารณาอนุมัติได้ เนื่องจากเป็นการน าเงินบ ารุงไปใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันโดยมีราคาไม่ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเงินบ ารุงไปใช้จ่ายรวม ๓ รายการ 
ดังกล่าวนั้น เป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ ์และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีราคาไม่เกินกว่า ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
ก าหนดไว้ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๘๑๕/
๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงมีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายได้ตามความจ าเป็นตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเกาะพีพี แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินบ ารุงดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเกาะพีพี

การกระท าของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้ อันเป็นการกระท าโดยประมาท
เลินเล่อท าให้โรงพยาบาลเกาะพีพีได้รับความเสียหายจากการที่ต้อง
สูญเสียเงินจ านวนหนึ่งไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ
โรงพยาบาลเกาะพีพี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระท าละเมิดต่อ
โรงพยาบาลเกาะพีพี ตาม ม.๔๒๐ แห่ง ป.พ.พ.



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
ชื่อของโรงพยาบาลเกาะพีพี ก าหนดจุดติดตั้งไว้บริเวณห้องผู้ป่วย และ
ห้องผู้ป่วยรวม ๒. ชื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องเสียง น ามาใช้ประโยชน์
ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิก
บริเวนชายหาดและชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลควบคุมดูแล       
ครุกัณฑ์และเป็นผู้น าในการเต้นแอโรบิกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่และเป็นบริการชุมชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค อีกทั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ ผลด าเนินการมีผู้มาร่วมกิจกรรมออกก าลังกายประจ า         
เป็นจ านวนมาก และ ๓ .  จ่ ายเป็นค่ าจ้ าง เหมาบริการต่ างๆ              
เช่น  ค่าก่อสร้างอาคารชั่วคราวและปรับปรุงห้องต่างๆ โดยว่าจ้าง
ช่างฝีมือชาวบ้านในราคาประหยัด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง   
อาคารใหม่ของโรงพยาบาลเกาะพีพี เนื่องจากต้องเร่งรีบส่งมอบพื้นที่



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
ก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะพีพีให้ผู้รับเหมาด าเนินการต่อไปโดยเร็ว 
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า เงินจ านวนดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีน าไปใช้จ่าย          
ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชน
และโรงพยาบาลเกาะพีพีทั้งสิ้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหาร    
ของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ตั้ งอยู่บนเกาะพีพีซึ่ งอยู่ห่ างไกล            
จากจังหวัดกระบี่ ย่อมมีอุปสรรคในการท างาน การติดต่อสื่อสาร      
หรือรับข่าวสาร แต่ผู้ฟ้องคดีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานพยาบาล     
ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน       
ผู้เจ็บป่วยที่มารับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็นคนไทย
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอยู่ เป็นจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ใช้ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แม้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
โรงพยาบาลเกาะพีพี ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติหน้าที่
แพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งอื่นมาแล้วก็ตาม แต่มิใช่ต าแหน่งฝ่ายบริหาร
จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีย่อมที่จะต้องทราบและเข้าใจระเบียบ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่ารักษาตัวผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ เงินค่าเรือส่งตัวผู้ป่วย และเงินในตู้บริจาคแล้วได้น าเงิน
ส่วนหนึ่งเข้าเป็นเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเกาะพีพี แต่อีกส่วนหนึ่ง
น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ โรงพยาบาลเกาะพีพี โดยไม่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดเป็นการกระท าโดยประมาท
เลินเล่อ และไม่ปรากฏข้อพิรุธหรือพยานหลักฐานอื่นที่ปงชี้ว่าผู้ฟ้องคดี
ได้เบียดบัง น าเงินบ ารุงไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด       
จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาฝ่าฝืนต่อระเบียบของทางราชการ        
การกระท าของผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระท าด้วยความจงใจ



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
คดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีกระท าโดย

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่     
ผู้ฟ้องคดีน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม (UBC) ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องเสียง และจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงห้องต่างๆ นั้น อยู่ใน
อ านาจที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล มีอ านาจอนุมัติ
ได้ตามข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุง
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ประกอบกับค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๘๑๕/
๒๕๔๔ เรื่อง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง เพียงแต่
ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบก่อน เท่านั้น อีกท้ัง ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยอมรับว่าการเบิก



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
จ่ายเงินบ ารุงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาล           
เกาะพีพีนั้น เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ค่าใช้จ่ายบางรายการ
ไม่มีระเบียบและแนวปฏิบัติก าหนดไว้ และค่าใช้จ่ายบางรายการ     
ก็เป็นประโยชน์ส าหรับกิจการของโรงพยาบาลเกาะพีพี และการ
เบิกเงินบ ารุงดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โรงพยาบาล
เกาะพีพี ผู้มารับบริการ และชาวบ้านที่อาศัยที่เกาะพีพี นอกจากนี้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการเบิกเงินบ ารุงของผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้น าไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาลเกาะพีพี
ดังนั้น จึงถือได้ว่าการกระท าของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลเกาะพีพี ตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิด



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๙ (ต่อ)
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอ านาจ        
ออกค าสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญญัติ         
ฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค าสั่งตามหนังสือ ที่ กบ 
๐๐๒๗/๙๖๙๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลเกาะพีพี จ านวน ๗๗,๐๐๐ บาท            
จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



มาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า

“ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติ    
ตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่             
ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย”

แม้ค าพิพากษาผูกพันคู่กรณีเท่านั้นแต่กรณีที่ศาลปกครองสูงสุด       
ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายใดไว้ ย่อมถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้ 
เพราะเมื่อมีข้อพิพาททางปกครองเกิดขึ้น ย่อมสามารถเทียบเคียง        
เพื่อวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในกรณีนั้นๆ ได้ (ถือเป็นแนวทาง         
การปรับใช้กฎหมายในข้อเท็จจริงซึ่งมีลักษณะเดียวกัน)

ความผูกพันของค าพิพากษา



อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นระบบประมวลกฎหมาย         
ค าพิพากษาไม่ใช่กฎหมาย จึงใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติราชการได้           
ตราบเท่าที่ยังไม่มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับหรือ         
มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือกฎกลับแนวค าวินิจฉัย

ด้วยเหตุดังกล่าว หากผู้ใดได้รับผลกระทบจากการกระท าทางปกครองอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ถือแนวค าวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ศาลปกครอง
ได้วินิจฉัยไว้ ผู้นั้นจะอ้างแนวค าวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อปฏิเสธไม่ปฏิบัติ
ตามการกระท าทางปกครองนั้นไม่ได้ แต่ทว่าผู้นั้นชอบที่จะอ้างค าวินิจฉัย
ดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในข้อกฎหมายในชั้นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์หรือชั้นศาล
ต่อไปได้ (ยกขึ้นอ้างว่าการกระท าทางปกครองนั้นไม่ชอบในเรื่องเนื้อหา)

ความผูกพันของค าพิพากษา (ต่อ)



สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและสิทธิในการน าหลักฐานการ
ช าระเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน การพิจารณาเหตุในการ           
สิ้นสิทธิของสิทธิทั้งสองประเภทจึงแตกต่างกัน จะน าเอาเหตุในการ       
สิ้นสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาเป็นเหตุให้สิ้นสิทธิน าหลักฐานการ
ช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่า
บ้านของข้าราชการได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์และ
หลักการในการสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง ดังนั้น แม้เหตุที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้วตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๖๐



พ.ศ. ๒๕๔๗ จะเป็นเหตุซึ่งท าให้ข้าราชการที่เช่าบ้านบุคคลอื่นเพื่ออยู่
อาศัย สิ้นสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป แต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิในการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้เพี่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการนั้น ต้อง
พิจารณาในขณะที่ข้าราชการผู้นั้นขอใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่า
ซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ เพี่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเท่านั้นหากปรากฏว่าข้าราชการผู้ใดมีสิทธิน าหลักฐาน         
การช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพี่อช าระราคาบ้าน มาเบิก       
ค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราช
กฤษฎีกาค่าเข้าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ย่อมไม่อาจน าเอา

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๖๐ (ต่อ)



ข้อเท็จจริงที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่ในภายหลังมาเป็นเหตุ     
ตัดสิทธิดังกล่าวของข้าราชการผู้นั้นให้สิ้นสุดลงได้ เมื่อไม่ปรากฏว่า            
มีเหตุอื่นใดตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗        
ที่มีผลเป็นการระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑        
มีค าสั่งตามหนังสือ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดี          
เ ข้ า อยู่ อ าศั ย ในที่ พั กของทา ง ร าชกา ร  แล ะ ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี                        
งดเบิกค่าเช่าซื้อบ้านตั้ งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา             
จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๖๐ (ต่อ)



ละทิ้งหน้าที่ราชการ (ลงชื่อแล้วไม่อยู่ในที่ท างาน)
กรณีที่ข้าราชการมาลงชื่อปฏิบัติราชการในสมุดบัญชีลงเวลา 

ปฏิบัติราชการชองข้าราชการ แต่ถ้าปรากฏว่าในวันดังกล่าว
ข้าราชการผู้นั้นไม่อยู่ปฏิบัติราชการต้องถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่
ราชการในวันดังกล่าว

การที่ข้าราชการจะออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือติดต่องาน 
กับส่ วนราชการอื่ น  ย่ อมจะต้องมี ค าสั่ งมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือมีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติราชการมายืนยัน 
เมื่อไม่ปรากฏว่าข้าราชการคนดังกล่าวได้รับค าสั่งให้ออกไปปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ และไม่มีพยานหรือบุคคลใดยืนยันว่าได้ไปติดต่อ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๙/๒๕๖๑



ราชการหรือติดต่องานในช่วงดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าข้าราชการผู้นั้น 
ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่จริง

กรณีข้าราชการพลเรือนมีพฤติการณ์ ไม่มาปฏิบัติ ราชการ           
เป็นช่วง ๆ ติดต่อกันเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จนท าให้ไม่ได้รับ
เงินเดือนอยู่บ่อยครั้ง และไม่มาปฏิบัติราชการเช่นนี้ติดต่อกันมาเป็น
เวลาหลายปี ทั้งยังมีการส่งใบลาป่วย โดยอ้างใบรับรองแพทย์ปลอม 
แม้ภายหลังจะได้ขอถอนใบลาฉบับดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็แสดง         
ให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่พยายามจะหลบเลี่ยงความผิด ทั้งที่ตนเอง     
ด ารงต าแหน่ งนิติ กร  ซึ่ ง เป็นผู้ ที่ รู้ กฎหมาย กรณีจึ ง ไม่มี เหตุ               
ที่จะลดหย่อนโทษเมื่อข้าราชการคนดังกล่าวกระท าผิดวินัยฐานละทิ้ง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๙/๒๕๖๑ (ต่อ)



หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน         
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจ        
สั่งบรรจุมีค าสั่งไล่ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจออกค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ล.๘ น ๙๖๕ )

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๙/๒๕๖๑ (ต่อ)



แนวค าวินิจฉัย....ที่เป็นบรรทัดฐาน...ต้องศาลสูง
การที่ผู้ฟ้องคดี (ข้าราชการต ารวจ) อ้างค าพิพากษาของศาลชั้นต้น

ในคดีอื่นที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีในคดีนั้น (ข้าราชการต ารวจ) ไม่เป็น     
ผู้ประพฤติเสื่อมเสียเรื่องเล่นการพนัน เห็นได้ว่า ค าพิพากษาดังกล่าว
เ ป็ น ข อ ง ศ า ล ชั้ น ต้ น แ ล ะ ไ ม่ มี คู่ ก ร ณี อุ ท ธ ร ณ์   จึ ง ถึ ง ที่ สุ ด                  
มิใช่ค าพิพากษาศาลสูง

เมื่อคดีนี้ศาลสูงวินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
เรื่องเล่นการพนัน จึงไม่อาจถือได้ว่าค าพิพากษาของศาลชั้นต้น          
ในคดีอื่นที่ผู้ฟ้องคดีน ามาอ้างจะใช้เป็นบรรทัดฐานอันจะถือว่า           
ผู้ถูกฟ้องคดี (ผบ.) เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.76/2561



ค าพิพากษาฎีกาที่ 12666/2556

อ้างว่า...ตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง..ไม่ชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง แม้นไม่เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ก็ตาม ก็เป็นเพียงการบกพร่องต่อหน้าที่ ในส่วนของผู้ที่มีค าสั่งแต่งตั้ง
แต่ตราบใดที่ค าสั่งยังไม่ได้ถูกเพิกถอน การใด ๆ ที่คณะกรรมการตรวจ       
การจ้างท าลงไปภายใต้ค าสั่งดังกล่าวย่อมต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ดั งนี้  ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวจะชอบหรือไม่ เป็นคนละส่วนกัน       
และมิ ได้มี ผลต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของบุคคลที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง               
เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจการจ้าง        
จะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเพื่อใหต้นเองพ้นผิดไม่ได้



ค าพิพากษาฎีกาที่ 9595/2559 

ขอผ่อนช าระจากค าพิพากษาตามยอม (ท าไม่ได้)
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอม จ าเลย

ตกลงช าระเงินให้โจทก์งวดแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 และมี
ข้อตกลงว่าหากผิดนัดข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดยินยอมให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันที เมื่อจ าเลยไม่ช าระเงินงวดแรกให้โจทก์ในวัน
ดังกล่าว จ าเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ โจทก์ชอบที่จะด าเนินการบังคับคดีแก่จ าเลยได้ตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป การที่จ าเลยมาขอผ่อนผันขยาย
ระยะเวลาการช าระเงินงวดแรกออกไปเป็นต้นเดือนมิถุนายน 2548 และ
โจทก์ยินยอมให้ผ่อนผันให้แตกต่างไปจากสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค าพิพากษาตามยอม เป็นเพียงข้อตกลงนอกศาล
ไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาและระยะเวลาบังคับคดีตามที่



ค าพิพากษาฎีกาที่ 9595/2559  (ต่อ)

กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งก าหนดระยะเวลาบังคับคดีตามมาตรา 274 
ไม่ใช่อายุความ แม้ฟังว่าจ าเลยช าระเงินให้โจทก์ครั้งสุดท้ายวันที่ 24 
กันยายน 2548 ก็ไม่ท าให้การเริ่มนับระยะเวลาการบังคับคดีของโจทก์
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและ      
สิ่งปลูกสร้างของจ าเลยและผู้ร้องวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จึงพ้น
ก าหนดเวลา 10 ปีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 274 แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ขอให้บังคับคดีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
อุทธรณ์ อท.18/2562

ลงนามเพื่อผ่านเอกสารผิดหรือไม่
การลงนามเพื่อผ่านงานเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีที่มีเรื่องราว หรือ

ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องจัดท าบันทึกโดยระบุข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
และข้อพิจารณา เสนอความเห็นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
พิจารณาลงนามเพื่อใช้อ านาจ สั่งการ อนุมัติ รับรอง เห็นชอบ เห็นควร
ด าเนินการ โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคนที่ได้ลงนามใน
เอกสารนั้นต่างได้ลงนามเพราะมีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง
ของตน เพื่อเสนอความเห็น เห็นควร หรือทักท้วง ต่อนายกองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดไปตามสายงานการบังคับบัญชาตามปกติวิธีปฏิบัติราชการ          
ซึ่งค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตได้ให้เหตุผลแห่งค าวินิจฉัยไว้ ดังนี้



ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
อุทธรณ์ อท.18/2562 (ต่อ) 

ลงนามเพื่อผ่านเอกสารผิดหรือไม่
ส าหรับจ าเลยที่ 2 และที่ 7 นั้น ทางไต่สวนของโจทกไ์ด้ความแต่เพียงว่า 

จ าเลยที่ 2 ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายจากจ าเลยที่ 1 
ให้ท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติราชการในหน่วยงานกองช่างของเทศบาลต าบล ด. 
ส่วนจ าเลยที่ 7 เป็นข้าราชการระดับ 9 ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบล ด. 

จ าเลยที่  2 และที่  7 ไม่ ได้ รับแต่ งตั้ งจากจ าเลยที่  1 ในฐานะ
นายกเทศมนตรีต าบล ด. ซึ่ งเป็นหัวหน้าราชการให้ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งงานนี้แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะดังกล่าว
เท่านั้น 

ทั้งจ าเลยที่ 2 และที่ 7 ไม่มีอ านาจหน้าที่สืบหาราคาหรือเปลี่ยนแปลง
ราคาฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวแต่อย่างใด 



ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
อุทธรณ์ อท.18/2562 (ต่อ) 

จ าเลยที่ 2 ลงนามผ่านงานที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางเสนอขึ้นมา
ตามสายงานบังคับบัญชาในฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลการปฏิบัติราชการ
ในกองช่างตามปกติ

ส่วนจ าเลยที่ 7 ก็ลงนามผ่านงานที่เสนอขึ้นมาตามล าดับชั้นเพื่อเสนอ  
ต่อจ าเลยที่ 1 ตามสายงานบังคับบัญชาเท่านั้น

ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     
หรือได้รับมอบหมายโดยตรงจากจ าเลยที่ 1 แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

พยานหลักฐานของโจทก์ตามที่ ไต่สวนจนสิ้นกระแสความแล้ว              
ไม่พอให้รับฟังได้ว่าจ าเลยที่  2 และที่  7 ร่วมกันกระท าความผิด             
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม)



ผู้บังคับบัญชาตรวจเอกสารไม่ดี เพราะเชื่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต้งรับผิด
ศาลปกครองสู งสุดวินิ จฉัยว่ า  ในขณะที่ ผู้ ฟ้ องคดี ด ารงต าแหน่ ง

ปลัดเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ. ด าเนินการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในตลาดอินโดจีน ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๗ โดยข้อ ๗ ก ของสัญญา ก าหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องท างาน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และข้อ ๗ ข 
ก าหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยที่
ข้อ ๑๗ ก าหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างวันละ ๑๓,๒๕๐ บาท หลังจากได้มีการลงนามในสัญญาจ้าง 
ผู้ รั บจ้ าง ได้ เข้ าด า เนินงานตามสัญญา แต่ ไม่ สามารถก่อสร้ า งงาน                
ให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาของสัญญาตามข้อ ๗ ข คือ ภายในวันที่

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑



๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้ ผู้รับจ้างจึงขอขยายระยะเวลาการท างานออกไปอีก 
๕๕ วันนับถัดจากวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
และได้ส่งมอบงานภายในก าหนดระยะเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงาน
จ้างโดยเห็นว่างานจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา จึงเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง 
ไปตามสัญญา ต่อมา ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้เข้า
ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งผลการตรวจสอบงาน
ก่อสร้าง ความว่า การจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในตลาด
อินโดจีนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 
ก าหนดระยะเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ไม่สอดคล้องกับ 
ก าหนดเวลาส่งมอบงานตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ก าหนดไว้จ านวน 
๑๒๕ วัน ซึ่งท าให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน 
หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ขอให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการตาม
ค าสั่งดังกล่าวได้สอบปากค าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจ านวน ๙ ราย ได้แก่  
นาง ร. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้พิมพ์สัญญาจ้าง นาย ท. 
รองปลัดเทศบาล (ในขณะเกิดเหตุ) ผู้บังคับบัญชา  นาง ร. และเป็น              
ผู้ตรวจสอบรายละเอียดสัญญา ผู้ฟ้องคดี (ปลัดเทศบาลในขณะเกิดเหตุ       
ในฐานะผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญา) นาย ศ. นิติกรเทศบาล (ในขณะเกิดเหตุ) นาย ก. หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง สังกัดกองช่างเทศบาล (เป็นกรรมการ ตรวจการจ้างและ
กรรมการก าหนดราคากลางในขณะเกิดเหตุ) นาย ร. นายข้างโยธา ๗ เทศบาล
(ช่างควบคุมงานและกรรมการก าหนดราคากลางขณะเกิดเหตุ) นาย ว. 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ (คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ในขณะเกิดเหตุ) นาย พ. ผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ. (ผู้รับจ้าง)          
และ นาย อ. นายกเทศมนตรี (ในขณะเกิดเหตุ) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยค าต่อ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า “ผู้ฟ้องคดีในฐานะ 
ปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการตรวจสัญญาจ้างที่นาง ร. 
ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุเป็นผู้จัดท าสัญญาจ้างโดยได้รับข้อมูลมาจากกองช่าง 
เมื่อด าเนินการเสร็จก็เสนอให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อลงนามในสัญญา โดยท้ายบันทึกว่า ข้าพเจ้าขอรับรองว่า       
ก) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้แจ้งให้ทราบว่า 
ข้าพเจ้ามีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ
และเป็นธรรม รวมทั้งการให้ถ้อยค าตามบันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในชั้นศาลได้ ข) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดมิได้ท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง หรือขู่เข็ญ หรือให้
สัญญา หรือกระท าการใดเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ”          
ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์     
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



มีวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต้องใช้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมิได้ก าหนดให้ 
ต้องด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกับกรณีการสอบสวนทางวินัยของ
ข้าราชการ และโดยสภาพคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดยังไม่อาจระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด หรือจ านวนค่าเสียหายที่
หน่วยงานของรัฐได้รับจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ จนกว่าจะมี
การสอบสวนแล้วเสร็จ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและ 
ได้สอบถามผู้ฟ้องคดีด้วยว่า มีถ้อยค าอื่นใดจะให้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ตอบคณะกรรมการว่า “ไม่มี” รวมทั้งตอนท้ายของบันทึกการสอบสวน(สล.๑) 
ได้ระบุไว้ด้วยว่า “คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด         
ไ ด้ แ จ้ ง ใ ห้ ท ร าบว่ า ข้ า พ เ จ้ า มี สิ ท ธิ ชี้ แ จ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แล ะ โ ต้ แ ย้ ง                   
แสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ถ้อยค าตาม

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



บันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้” ซึ่งผู้ฟ้อง
คดีได้ลงชื่อในฐานะผู้ให้ถ้อยค า จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดเทศบาล
ในขณะเกิดเหตุละเมิด ได้รู้ข้อเท็จจริงในการสอบสวนของคณะกรรมการ      
และมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อ
สนับสนุน หรือหักล้างข้อเท็จจริงที่เป็นผลร้ายแก่ตนอย่างเพียงพอและเป็น
ธรรมแล้ว จึงมิอาจรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ .ศ .  ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑๕ ของระเบียบ            
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด         
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและการสอบสวนของคณะกรรมการฯ         
จึงเป็นไปตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบข้างต้นแล้ว

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



ในขณะเกิดเหตุละเมิด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนาง ร. 
เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการก่อนน าเสนอเรื่องต่อ
ผู้บังคับบัญชา เมื่อนาง ร. ได้จัดท าสัญญาจ้าง โดยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างข้อ ๗ ข ไม่สอดคล้องกับใบเสนอราคา และไม่
สอดคล้องกับสัญญาข้อ ๗ ก เสนอต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น ก่อนเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีมิได้
ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจความถูกต้องของสัญญา ซึ่งปรากฏตาม
ค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีว่า “ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณของสัญญา เพราะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว       
ซึ่งการที่ทางราชการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อการต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท าสัญญา นิติกรผู้ร่างสัญญา โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง และรองปลัดเทศบาล กสั่นกรองหลายชั้น แสดงให้เห็นว่าทางราชการ

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



มีเจตนาที่จะแบ่งหรือก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่
ราชการ การกลั่นกรองตรวจทานสัญญาจ้างที่พิพาทซึ่งได้ท าตามขั้นตอนของ
ทางราชการก่อนที่ปลัดเทศบาลจะพิจารณาชั้นสุดท้าย ย่อมมีความน่าเชื่อถือ” 
จากค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีหน้าที่
ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดท าสัญญา การระบุรายละเอียดในสัญญา 
ขั้นตอนกระบวนการของทางราชการในการจัดท าสัญญาดังกล่าว อีกด้วย โดย
ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่ากระบวนการจัดท าสัญญามีการกลั่นกรองตรวจทานความ
ถูกต้องของสัญญาโดยผ่านเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายคนก่อนที่ผู้ฟ้องคดี          
จะพิจารณา จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่มิได้ตรวจสอบรายละเอียด          
ในสัญญาด้วยความรอบคอบ เป็นเหตุให้ในสัญญาดังกล่าวระบุระยะเวลา       
ในการปฏิบัติตามสัญญาไม่สอดคล้องต้องกัน ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่อจากนั้น เมื่อผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลา

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



ในการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานในเทศบาลให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ก็มิได้มีการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขให้ถูกต้องแต่อย่างใด การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี      
เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าปรับ 
จากการส่งมอบงานล่าช้าจ านวน ๕๕ วัน และขาดประโยชน ในการใช้สอย
ตลาดอินโดจีน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
กรณีเช่นนี้หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย โดยการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความละเอียดรอบคอบและเอาใจใส่ ก็ย่อมทราบถึงความไม่ถูกต้อง
ดังกล่าวได้ จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่อ       
ตาม ม.๔๒๐ แห่ง ป.พ.พ. และเป็นการกระท าที่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ท าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเรียกร้องค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



จ านวน ๕๕ วัน วันละ ๑๓,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๒๘,๗๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑       
มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่การใช้สิทธิ
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีเพียงใด ให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้    
เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ และถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม         
ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙  เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแล้ว 
ในขณะเกิดเหตุละเมิด เทศบาลขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่       
ด้านพัสดุและการคลัง เทศบาลจึงได้มอบหมายให้นาง ร. ต าแหน่งหัวหน้า   
งานธุรการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง อีกหน้าที่หนึ่ง     
และนาย ท. ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



ผู้อ านวยการกองคลัง ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจึงเกิดจาก     
ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ยังไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี 
จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น คงเหลือความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิด
เพียงร้อยละ ๕๐ ในส่วนของความเสียหายของเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดคดีนี้
เกิดขึ้นในขึ้นตอนการพิมพ์สัญญาของเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยสัญญาดังกล่าว      
ได้ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายแล้ว จึงน ามาเสนอต่อผู้ฟ้องคดี
ตามล าดับขึ้นการบังคับบัญชา เมื่อค านึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระท าและ 
ความเป็นธรรมประกอบด้วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงควรรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายในส่วนที่เหลือจากการหักส่วน
แห่งความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๑ (ต่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะลงนามผ่านเท่านั้น
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ค านวณ และก าหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยเมื่อได้พิจารณาค านวณและ
ก าหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยจะเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา และเมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการจึงส่ง 
รายละเอียดพร้อมเอกสารไปให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อด าเนินการ
ประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ต่อไป ส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      
มีเพียงหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีรายการครบถ้วนแล้ว จะลง
นามผ่านงานเพื่อด าเนินการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๔/๒๕๖๑



มิได้มีหน้าที่ตรวจสอบวิธีการค านวณและราคาวัสดุที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางน ามาใช้ในการค านวณราคาแต่อย่างใด ประกอบ
กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจ
อนุมัติราคากลาง การที่หน่วยงานราชการได้รับความเสียหายจากการ
ก าหนดราคากลางสูงเกินจริงจึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน่วยงานราชการจึงไม่มีอ านาจออกค าสั่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๔/๒๕๖๑ (ต่อ)



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3215/2538

ลงนามเพราะได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบผลงานผิดหรือไม่

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวใด เรื่องหนึ่ง ได้ล่วงรู้หรือรับทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องจัดท าบันทึกเสนอให้
ผู้ทรงอ านาจตามกฎหมาย (ส่วนใหญ่คือ นายกฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน)     
ลงนามเพื่อการใช้อ านาจ สั่งการ อนุมัติ รับรอง เห็นชอบ โดยระบุ
ข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณา เสนอความเห็น
เห็นชอบ เห็นควร หรือโปรดพิจารณา ผ่านเอกสารบันทึกดังกล่าวไปตาม
สายงานการบังคับบัญชา และมีการลงนามเพื่อผ่านเอกสารบันทึกดังกล่าว
โดยแสดงความคิดเห็น เห็นชอบ เห็นควร หรือทักท้วงต่อผู้ทรงอ านาจ      
(แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงความเห็น) ไปตามสายงานการบังคับบัญชา



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3215/2538 (ต่อ)

ตามปกติวิธีปฏิบัติราชการ มีปัญหาข้อเท็จจริงที่น่าคิดพิจารณา คือ  การลง
นามในฐานะด ารงต าแหน่ง นั้น  จะมีความผิดกรณีได้รับมอบหมาย หรือไม่
มีคดีตัวอย่างให้พิจารณา

แม้จ าเลยเป็นปลัดไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง แต่เมื่อนายอ าเภอได้แต่งตั้งให้จ าเลย
ท าการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในทางราชการ 
จ าเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แล้วรายงานให้นายอ าเภอทราบ การที่จ าเลยรายงานเท็จจึงเป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้นายอ าเภอได้รับความ
เสียหายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157



เอ็นดเูขาเอ็นเราขาด (กรณีเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ)
ป.อ. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา ๑๕๗

หากจ าเลยทั้งสองในฐานะผู้บริหารและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน    
ส่วนต าบล รับไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่นาง ท. จะไป
ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด แต่เมื่อ
จ าเลยทั้งสองทราบแล้วกลับเพิกเฉย ไม่ด าเนินการใด ๆ แก่จ่าสิบเอก ช.      
เพื่อช่วยเหลือจ่าสิบเอก ช. ไม่ให้ถูกด าเนินการทางวินัย หรือถูกด าเนินคดี    
ตามกฎหมาย ปล่อยให้จ่าสิบเอก ช. เบิกเงินค่าเช่าบ้านไปโดยมิชอบ             
ท าให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ      
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล ข.

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
คดีหมายเลขแดงที่ อท.๖๙/๒๕๖๒



เอกสารอ้างอิง

๑. ชาญชัย แสวงศักดิ์ .  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง         
“หลักและสาระส าคัญของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๒. ส านักงานศาลปกครองสูงสุด. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. พิสิษฐ์  พลรักษ์เขตต์. คดีปกครองใกล้ตัว ชาวบ้านฟ้องราชการ. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙.

๔. มานิตย์  จุมปา. ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒ . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๗.

๕.อิทธิพร จิระพัฒนากุล . เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง       
“หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ” วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖. อนุชา  ฮุนสวัสดิกุล .  เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง        
“หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.



เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

๗. วรพันธ์  เย็นทรัพย์. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “ระเบียบว่าด้วย
พัสดุ” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.

๘. อนุชา  ฮุนสวัสดิกุล. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง “วินัยและ
จรรยาบรรณส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.

๙. นายณฤทธ์ ก าจร. เอกสารค าบรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ป.ป.ช. และ การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต” วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๑๐. ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง “จัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ”

๑๑. Peter Kingston. Line “คุยเบาเบาเรื่องคดีปกครอง” 
๑๒. Phachern Thammasarangkoo. Line “ปรึกษาวินัย - ละเมิด 

จนท –ปกครอง - AntiCorruption”
๑๓. จิระประวัติ เเบบประเสริฐ. รองอธิบดีอัยการ ส านักงานคดีแรงงาน 

ภาค ๖, Line “จิระประวัติ เเบบประเสริฐ”.



เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

๑๔. Tanawut Wonganan” Line “ห้องเรียนกฎหมาย (กลุ่มแห่ง        
การแบ่งปันความรู้).  

๑๕. ทนายชานน เตียละวณิชย์ . “ส านักงานกฎหมายชานน แอนด์        
พาร์ทเนอร์”. Line หลักกฎหมายจากค าพิพากษาที่ส าคัญ.

๑๖. ดร.จรวยพร ธรณินทร์.  “ประสบการณ์วินิจฉัยของ ก.พ.ค.ที่น ามาสู่
การบริหารด้วยระบบคูณธรรม”, เอกสารบรรยายประกอบค าบรรยายโครงการ
พัฒนาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,      
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560.



อภิปราย &
ตอบข้อซักถาม

๐๘๗ ๘๗๖ ๖๖๗๗ DTAC
๐๘๐ ๓๓๓ ๔๔๒๒ True

๐๘๗ ๘๗๗ ๗๘๗๘ AIS



สวสัดีครับ


