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เกริ่นน า - การร้องหรือการฟ้องคดีในปัจจุบัน

• “ . . .กฎ/ค ำสั่ง/กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่รัฐ/
หน่วยงำนรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพรำะขัดต่อ
พระรำชบัญญั ติ . . . . ม ำตรำ . . . .  และขั ดต่ อ                      
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งขัดต่อหลักนิติธรรม”
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ค าถามชวนคิด

• ถ้ำท่ำนต้องถูกฟ้องยังศำลและสำมำรถเลือกได้ ท่ำนประสงค์ให้ฟ้องท่ำน
ต่อศำลได้

ก. ศำลอำญำ
ข. ศำลแพ่ง
ค. ศำลปกครอง
ง. ลำออกจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ

มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3



สูตรส าเร็จในการฟ้องคดี

1. เปิ ด เกมด้ วยคดี ปกครอง  เพื่ อ เ ก็ บ
หลักฐาน

2. ตามด้วยคดีอาญาและหรือคดีแพ่ง เมื่อได้
หลักฐานจากคดีปกครองแล้ว
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ตัวอย่ำงจริง
คดีที่ ๑ คดีปกครอง ฟ้องเพิกถอนกำรประเมินผลที่ไม่ชอบ

คดีนี้นำย ป. ฟ้องว่ำ เมื่อปี 2547 โจทก์เป็นนักศึกษำปริญญำโท
คณะ... สอบไม่ผ่ำนวิชำบัณฑิตสัมมนำ สำขำ... ที่มีอำจำรย์สอน 3 คน 
จ ำเลยใช้อ ำนำจในฐำนะเป็นอำจำรย์ผู้สอนและเป็นผู้รวมคะแนน ให้เกรด “I” 
ท ำให้โจทก์เรียนไม่จบ และขำดโอกำสในกำรสอบผู้ช่วยผู้พิพำกษำสนำมเล็ก 
เมื่อขอดูคะแนนจ ำเลยก็บ่ำยเบ่ียง 

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2552 ศำลปกครองกลำง มีค ำพิพำกษำให้โจทก์
ร่วมชนะคดีบำงส่วน โดยให้ยกเลิกประกำศของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และ
มีค ำสั่งให้มีกำรแก้คะแนนเป็นสอบได้ไปแล้ว ต่อมำ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2556
ศำลปกครองสูงสุดก็มีพิพำกษำยืนดังกล่ำว 
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คดีท่ี ๒ คดีอาญา
ศาลฎีกาสั่งรอก าหนดโทษ 3 ปี อ. ปฏิบัติหน้าท่ีมิชอบให้

เกรด I นศ.ป.โท อ้างก้าวร้าว
19 ก.ค. 2561 https://mgronline.com/crime/detail/9610000071898

ศำลฎีกำคดีทุจริตฯ รอก ำหนดโทษ 3 ปี อำจำรย์ รำมค ำแหง ปฏิบัติ
หน้ำท่ีมิชอบให้เกรด I นศ.ป.โท อ้ำงก้ำวร้ำว ท ำพลำดสอบผู้พิพำกษำ ชี้เป็นถึงรอง
ศำสตรำจำรย์ แต่ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ แก้จำกรอกำรลงโทษให้เป็นรอกำร
ก ำหนดโทษ 3 ปี

วันนี้ (19 ก.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันท่ี 16 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ศำล
อำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง ถ.นครไชยศรี อ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 
2322-2323/2561 ในคดีท่ีพนักงำนอัยกำรและนำย ป. อำชีพทนำยควำม 
ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องนำง ภ. อำจำรย์ ม.รำมค ำแหง เป็นจ ำเลยฐำนเป็นเจ้ำ
พนักงำนปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ และเป็นเจ้ำพนักงำนซ่อนเร้นท ำลำยเอกสำร
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ต่อ

คดีนี้นำย ป. ฟ้องว่ำ เมื่อปี 2547 โจทก์เป็นนักศึกษำปริญญำโท
คณะ... สอบไม่ผ่ำนวิชำบัณฑิตสัมมนำ สำขำ... ที่มีอำจำรย์สอน 3 คน จ ำเลย
ใช้อ ำนำจในฐำนะเป็นอำจำรย์ผู้สอนและเป็นผู้รวมคะแนน ให้เกรด “I” ท ำให้
โจทก์เรียนไม่จบ และขำดโอกำสในกำรสอบผู้ช่วยผู้พิพำกษำสนำมเล็ก 
เมื่อขอดูคะแนนจ ำเลยก็บ่ำยเบี่ยง โดยจ ำเลยให้กำรปฏิเสธ ต่อมำศำลชั้นต้น
พิพำกษำยกฟ้อง และศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับให้จ ำคุกจ ำเลย 1 ปี และ
ปรับ 1 หมื่นบำท แต่จ ำเลยเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยไม่เคยได้รับโทษจ ำคุก
มำก่อน ให้รอลงอำญำ 1 ปี
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ต่อ

ศำลฎีกำตรวจส ำนวนประชุมปรึกษำแล้วเห็นว่ำ ข้อเท็จจริงเรื่องกำรขอดู
คะแนนและกำรท่ีโจทก์ร่วมขอให้มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงแก้ไขคะแนนให้เป็นสอบ
ได้นั้น เมื่อวันท่ี 3 ก.พ.2552 ศำลปกครองกลำง มีค ำพิพำกษำให้โจทก์ร่วมชนะ
คดีบำงส่วน โดยให้ยกเลิกประกำศของมหำวิทยำลัย รำมค ำแหง และ                   
มีค ำสั่งให้มีกำรแก้คะแนนเป็นสอบได้ไปแล้ว ต่อมำ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2556 
ศำลปกครองสูงสุดก็มีพิพำกษำยืนดังกล่ำว จึงต้องพิจำรณำว่ำจ ำเลยมีเจตนำซ่อน
เร้นเอกสำรและปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ ท ำให้โจทก์ร่วมเสียหำยหรือไม่ เห็นว่ำ 
เมื่อโจทก์ร่วมได้เกรด I ก็ได้ท ำเรื่องร้องเรียนท ำเรื่องขอดูคะแนนและใช้สิทธิตำม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำตรวจสอบแล้วพบว่ำ
อำจำรย์ท่ำนอ่ืนส่งเกรดในเวลำตำมก ำหนดและให้
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ต่อ

คะแนนโจทก์ร่วมในระดับดี แต่จ ำเลยไม่กรอกคะแนน ครั้นคณะกรรมกำร
บัณฑิตหรือทำงมหำวิทยำลัยขอดูคะแนนดิบ จ ำเลยก็บ่ำยเบ่ียงอ้ำงว่ำสมุด
ค ำตอบไม่ได้อยู่ในครอบครองของจ ำเลยบ้ำง หรือหำสมุดไม่พบบ้ำง ทั้งที่               
เพิ่งสอบไปไม่นำน และมีข้อสังเกตว่ำในวิชำเดียวกันมีนักศึกษำอื่นขำดสอบ
หรือได้คะแนนไม่ดีจ ำเลยก็ให้คะแนนสูงกว่ำ I ที่โจทก์ร่วมได้อยู่คนเดียว และ
จ ำ เลยกลับอ้ ำ งว่ ำ โจทก์มีท่ ำทีก้ ำวร้ ำวกับจ ำ เลย ซ่ึง เ ป็นผู้ บรรยำย 
สมควรลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ และต้องหักคะแนน จนเรื่องนี้ศาลปกครอง
มีค าพิพากษาให้เพิกถอนการรวมคะแนนดังกล่าว
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ต่อ

ศำลเห็นว่ำ จ ำเลยเป็นรองศำสตรำจำรย์ ย่อมทรำบถึงภำระหน้ำท่ีของ
มหำวิทยำลัยตำมกฎหมำย รู้ถึงขั้นตอนปฏิบัติในกำรเปิดเผยสมุดค ำตอบและ                         
วิธีปฏิบัติตำมระเบียบตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรฯ แต่กลับไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องและ
บ่ำยเบี่ยงไม่ให้ดูสมุดค ำตอบ หำกนักศึกษำท ำผิดวินัย จ ำเลยมีอ ำนำจเรียกมำ
ตักเตือนหรือต ำหนิเชิงลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น ไม่มีอ ำนำจตัดคะแนนจำกสมุด
ค ำตอบ ข้อเท็จจริงอื่นๆ เจือสมกับพยำนโจทก์ปำกอื่นๆ ท้ังโจทก์ยังมี นำงสุขสมัย 
สุทธิบดี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรหลักสูตรนิติศำสตร์มหำบัณฑิต 
สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ ำนำจเจริญ เบิกควำมสนับสนุนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีสมเหตุสมผล มีเอกสำรประกอบจึงรับฟังได้ ขณะท่ี
พยำนฝ่ำยจ ำเลยท่ีอ้ำงว่ำจ ำเลยมีอ ำนำจหักคะแนนนั้น ไม่มีหลักฐำน ไม่มีน้ ำหนัก
ให้รับฟัง
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ต่อ

ศำลฎีกำพิพำกษำว่ำ จ ำเลยมีควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบและซ่อนเร้นท ำลำยเอกสำรตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 157, 158 ที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้จ ำคุกและรอลงอำญำนั้น 
ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย เพรำะท้ำยที่สุดทำงมหำวิทยำลัยเองก็เปลี่ยนวิธีกำร
ให้คะแนนเสียใหม่ ดังนั้น กำรลงโทษโดยให้รอกำรลงโทษจึงไม่เหมำะสมกับ
กรณี จึงแก้เป็นให้รอกำรก ำหนดโทษไว้เป็นเวลำ 3 ปี ให้รำยงำนตัวต่อ
พนักงำนคุมประพฤติปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลำที่ศำลรอกำรก ำหนดโทษไว้ 
และให้จ ำเลยละเว้นกำรประพฤติใดๆ อันอำจน ำไปสู่กำรกระท ำผิดในท ำนอง
เดียวกันนี้อีก
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คดีที่ ๓ คดีแพ่ง
ศาลแพ่ง สั่ง ม.รามค าแหง ชดใช้เงิน 7 แสน หลังอาจารย์ให้ 

“เกรดไอ” นักศึกษา

วันท่ี 15 สิงหำคม 2562 https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2803368

ศำลแพ่ง สั่ง ม.รำม ชดใช้ 7 แสน ให้นักศึกษำ หลังอำจำรย์ให้เกรดไอ

ศำลแพ่ง – จำกกรณีเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่ำนมำ นำย ป. นักศึกษำปริญญำโท 
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง มหำวิทยำลัย เป็นจ ำเลย ในเรื่อง 
พ.ร.บ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ฯ

หลังจำกที่ รศ.ดร.ภ. อำจำรย์ประจ ำคณะ... ม.รำมค ำแหง มีควำมขัดแย้งกับโจทก์         
ในช้ันเรียน ต่อมำได้ให้เกรด “I” แก่โจทก์โดยมิชอบ ท ำให้โจทก์ไม่สำมำรถสอบปิดเล่ม
วิทยำนิพนธ์ได้ภำยในระยะเวลำตำมหลักสูตร และเสียโอกำสสอบผู้ช่วยผู้พิพำกษำสนำมเล็ก 
ภำยหลังศำลปกครองกลำงมีค ำพิพำกษำให้โจทก์ชนะคดี ศำลปกครองสูงสุดพิพำกษำยืน
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ต่อมำโจทก์ฟ้องต่อศำลแพ่งขอให้ ม.รำมค ำแหง ชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 
1,212,500 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ล่ำสุดวันท่ี 15 ส.ค. ศำลแพ่งได้อ้ำงอิงค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 2322-
2323/2561 ท่ีพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ และ นำย ป. เป็นโจทก์ร่วมฟ้อง 
รศ.ดร.ภ. เป็นจ ำเลย

ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติว่ำ รศ.ดร.ภ. กระท ำกำรละเมิด และ ม.รำมค ำแหง 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดจำกกำรกระท ำของ รศ .ดร.ภ. จึงพิพำกษำ                   
ให้จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 720,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับจำกวันท่ี 27 มิ.ย. 56 จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมให้จ ำเลยใช้ค่ำฤชำ
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก ำหนดค่ำทนำยควำมให้ 10,000 บำท ส่วนค ำขออื่น
นอกจำกนี้ให้ยก
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บทครอบจักรวาล
ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่               

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย                     
แก่ ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี                  
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือ
ปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 14



มัดสวนกลับกรณีถูกแกล้งแจ้งความมาตรา ๑๕๗
'ปธ.ชวน' สอนมวยฝ่ำยค้ำน ระวังแจ้งควำมเท็จ แนะรอบคอบดันญัตติสอบที่มำส.ว

นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ถึง
กรณีที่ ส.ส. ฝ่ายค้านเตรียมย่ืนเอาผิดตามมาตรา 157 ฐำนละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่  กรณีไม่บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมญัตติ                     
กำรเสนอให้ตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญตรวจสอบกำรสรรหำ ส.ว.                      
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ว่ำ ตนอยู่ภำยใต้กฎหมำยหำกด ำเนินกำร
ในเรื่องใดที่ผิดกฎหมำยก็สำมำรถฟ้องร้องด ำเนินคดีได้ แต่อย่าร้อง
ในเรื่องเท็จเพราะอาจจะถูกด าเนินคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จ
(28 มิถุนายน 2562 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/839183)
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ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
แก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชน
เสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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1. กำรด ำเนินกำรบริหำรสถำบันกำรศึกษำ ให้ปลอดพ้นจำก
ความรับผิดทางปกครอง ทางแพ่ง และทางอาญา 

2. กำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้ปลอดพ้นจำกกำร “ถูกฟ้อง” 
ไมว่่ำจะจำกคดีปกครอง คดีแพ่ง หรือคดีอาญา

3. กำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้มีโอกำสสูงสุดในกำรเป็นฝ่ำยชนะ
คดีควำม ไม่ว่ำจะเป็น คดีปกครอง คดีแพ่ง หรือคดีอาญา

ความท้าทายท่ีส าคัญของอุดมศึกษาในด้านกฎหมาย คือ
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คาถา “หลังพิงฝา”

คาถาบทที่ ๑ ในกำรบริหำรงำนที่ต้องใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยของภำครัฐ จะต้องส ำรวจ
ตรวจตรำเป็นเบื้องต้นว่ำ เร่ืองที่จะใช้อ ำนำจนั้น มีกฎหมำยให้อ ำนำจหรือไม่ อันเป็นไปตำม
หลักกำรพ้ืนฐำนในกฎหมำยมหำชนที่ว่ำ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”
คาถาบทที่ ๒ แม้ในกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยของภำครัฐจะมีกฎหมำยให้อ ำนำจ หากมี
ปัญหาให้ต้องตีความถ้อยค าในกฎหมายที่ส าคัญ (โดยเฉพาะเมื่อมีการตีความที่อาจ
แตกต่างกัน) ก็ต้องด าเนินการในเร่ืองน้ันอย่างรอบคอบ มีกำรน ำมำพิจำรณำในกำร
ประชุมอย่ำงรอบคอบ หรือปรึกษำหำรือองค์กรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ
ทำงกฎหมำย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นต้น

ทั้งนี้เพรำะหำกแสดงให้เห็นว่ำรอบคอบแล้ว แม้ท้ำยที่สุดศำลจะตัดสินไม่เห็นด้วย
กับกำรตีควำมนั้น ตัวผู้บริหำรที่ตีควำมไปเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ำ “โดยทุจริต” ที่จะท ำให้ผิด
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗ และไม่ต้องรับผิดในทำงแพ่งเป็นกำรส่วนตัวตำม 
ป.พ.พ. มำตรำ ๔๒๐ เพรำะไม่ได้จงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
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คดีอุทหรณ์เตือนใจ
ค าพิพากษาศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที ่อม.1/2548

• อัยกำรสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรรมกำร ป.ป.ช. 9 ท่ำนต่อศำล ว่ำกระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
หรือกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร

• โดยเมื่อระหว่ำงวันที่ 29 กรฎำคม 2547 ถึงวันที่ 28 กันำยน 2547 ต่อเนื่องกัน จ ำเลย                          
ทั้งเก้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบและปฏิบัติหน้ำที่
โดยทุจริต กล่ำวคือ วันที่ 29 กรกฎำคม 2547 เวลำกลำงวัน จ ำเลยทั้งเก้ำได้ร่วมกันประชุม
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และมีมติเห็นชอบให้จ ำเลยที่ 1 ในฐำนะประธำนกรรมกำร ป.ป.ช.                    
ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ.2547 โดยอ้ำงว่ ำ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  5 และมำตรำ  107 
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ.2542 ก ำหนดค่ำคอบแทนกำรปฏิบัติหนำ้ที่เป็นรำยเดือนในลักษณะเหมำจ่ำยให้แก่จ ำเลย
ที่ 1 เดือนละ 45,500 บำท และให้จ ำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เดือนละ 42,500 บำท ในวันนั้นเอง
จ ำเลยที่ 1 ได้ลงนำมในระเบียบ และน ำลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 
2547
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ประเด็นที่ ๑ ศาลพิจารณา
จ าเลยท้ังเก้าได้กระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย

หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ 

ศำลวินิจฉัยว่ำ...กำรที่จ ำเลยทั้งเก้ำจะใช้อ ำนำจต่ำงได้ จ ำเลยทั้งเก้ำจะต้องมีหน้ำที่ที่จะปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ควบคู่ไปด้วย หำใช่มีแต่เพียงอ ำนำจ แต่ไม่มีหน้ำที่แต่อย่ำงใด 
แม้มำตรำ 5 และมำตรำ 107 จะบัญญัติให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มีอ ำนำจออกระเบียบหรือประกำศ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป กำรบริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน และ                                      
กำรด ำเนินกำรอื่นของส ำนักงำน ป.ป.ช.ก็ตำม แต่กำรใช้อ ำนำจของจ ำเลยทั้งเก้ำดังกล่ำวก็เพื่อปฏิบัติ
รำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของจ ำเลยทั้งเก้ำ ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 19(13) กำรออกระเบียบ                   
ที่เป็นปัญหำนี้ของจ ำเลยทั้งเก้ำ จึงเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 ตำมที่โจทก์ฟ้องแล้ว หำใช่เป็นเรื่องกำรใช้อ ำนำจ                   
ทำงนิติบัญญัติเกี่ยวกับกำรบริหำรดังที่จ ำเลยทั้งเก้ำต่อสู้ไม่ ดังนั้น กำรที่จ ำเลยทั้งเก้ำร่วมกันออกระเบียบ
ที่เป็นปัญหำนี้โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 มำตรำ 5 และมำตรำ 107 เพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และ
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ.2542
มำตรำ 31 แล้ว ข้อต่อสู้ของจ ำเลยทั้งเก้ำฟังไม่ขึ้น
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ต่อ

• ต่อมำวันที่ 27 สิงหำคม 2547 และวันที่ 28 กันยำยน 2547 จ ำเลยทั้งเก้ำได้อำศัยระเบียบดังกล่ำว                     
รับเงินค่ ำตอบแทนไปจำกส ำ นักงำน ป .ป.ช .  โดยบทบัญญัติ ตำมำตรำ 5 และมำตรำ 107 
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกรทุจริต พ.ศ.2542 ที่ใช้บังคับ
กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดของส ำนักงำน ป.ป.ช. มิได้ใช้บังคับกับจ ำเลยทั้งเก้ำซึ่งเป็นคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.แต่อย่ำงใด กำรออกระเบียบดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยตอบแทนกำรปฏิบัติ หน้ำที่                                     
เป็นรำยเดือนในลักษณะเหมำจ่ำยแก่จ ำเลยทั้งเก้ำให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตำมลักษณะงำนควบกับเงินเดือน
เท่ำกับเงินประจ ำต ำแหน่งที่มีอยู่เดิม ต้องปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่บังคับใช้                                 
ในปัจจุบัน พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันปละปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 
มำตรำ 18 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2541 โดยผ่ำนกระบวนกำรจำกคณะรัฐมนตรี              
เข้ำสู่รัฐสภำเพื่อออกเป็นกฎหมำยใช้บังคับ
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ประเด็นท่ี ๒ ท่ีศาลพิจารณา
จ าเลยทั้งเก้ามีอ านาจออกระเบียบดังกล่าวหรือไม่ 

...กำรท่ีจ ำเลยท้ังเก้ำร่วมกันออกระเบียบท่ีเป็นปัญหำโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 มำตรำ 107 อันเป็นฐำนของอ ำนำจในกำรออกระเบียบที่
เป็นปัญหำ จึงไม่ชอบ ส ำหรับกำรออกระเบียบตำมมำตรำ 5 เป็นระเบียบทั่วไป เพื่อเป็นเคร่ืองมือของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ในกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 เท่ำนั้น ส่วนพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2541 ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 5 ว่ำ"ประโยชน์ตอบแทน" 
อื่นมีเพียง 1.กำรประกันสุขภำพ และ2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเท่ำนั้น จะแปลควำมโดยขยำยควำมไม่ได้ 
แมต้ำมร่ำงฯของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำคณะที่ 4 พิจำรณำกำรร่ำงพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง 
และประโยชนตอบแทนอื่นฯ พ.ศ.2541 จะระบุว่ำ องค์กรอิสระต่ำงๆ สำมำรถออกระเบียบได้อยู่แล้ว ก็เป็น
เพียงควำมคิดเห็นของกรรมกำรร่ำงกฎหมำยในขณะนั้น แต่ต่อมำภำยหลัง กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับได้บัญญัติไว้
เพียงสองประกำรดังกล่ำวเท่ำนั้น ที่จ ำเลยทั้งเก้ำอ้ำงว่ำ ได้เปรียบเทียบโดยคัดลอกมำจำกระเบียบของศำล
รัฐธรรมนูญ ก็แสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่ำได้ใช้อ ำนำจโดยไม่รอบคอบ เพรำะระเบียบศำลรัฐธรรมนูญท่ีจ ำเลยท้ังเก้ำ
อ้ำงว่ำน่ำจะท ำได้ หำกองค์กรอื่นท ำบ้ำงก็จะไม่ผิด ก็เป็นควำมเข้ำใจของจ ำเลยท้ังเก้ำเอง
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มีความเห็นของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ว่า

....มีควำมเห็นว่ำ กำรก ำหนดเงินเพิ่มพิเศษในลักษณะกำรจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ 
ตำมลักษณะงำนของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ....                   
ซ่ึงก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรได้รับเงินเพิ่มพิเศษตำมลักษณะ
งำนควบกับเงินเดือน ในอัตรำเท่ำกับเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับอยู่แต่เดิม 
น่ำจะถูกก ำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
ฯลฯ ซึ่งจะต้องผ่ำนกระบวนกำรจำกคณะรัฐมนตรี เข้ำสู่รัฐสภำเพื่อพิจำรณำ
ออกเป็นกฎหมำยใช้บังคับ กำรก ำหนดเงินเพิ่มพิเศษในลักษณะดังกล่ำว 
จึงไม่น่ำอยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ที่จะพิจำรณำก ำหนดเป็น
ระเบียบได้ 
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ต่อ

จ ำเลยที่ 1 ก็ยอมรับต่อคณะกรรมกำร
ไต่สวนข้อเท็จจริ งว่ำ  มีกำรเสนอบันทึก
ข้อควำมของจ ำเลยที่ 8 ต่อคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. แต่อ้ำงว่ำไม่ได้หยิบยกขึ้นขณะประชุม 
...
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ต่อ

....แสดงว่าจ าเลยทั้งเก้าทราบเรื่องที่คณะอนุกรรมการทั้งสองคณะมีความเห็นว่าไม่สามารถออกระเบียบ                                  
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามลกัษณะงานควบกบัเงินเดอืนเทา่กบัเงินประจ าต าแหน่งที่มีอยู่เดิม แต่จ าเลยทั้งเก้า
ยังคงเห็นชอบกับร่างระเบียบที่เป็นปัญหา และจ าเลยที่ 1 ได้ลงนามประกาศใช้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 
2547 เมื่อจ าเลยทั้งเก้าเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ                                             
ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี จ าเลยทั้งเก้าย่อมต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระเบียบที่มีผลประโยชน์เกี่ยวพันถึง
จ าเลยทั้งเก้าโดยตรง ย่อมระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยศึกษาอ านาจในการออกระเบียบที่เป็นปัญหาให้ถ่องแท้
เสียก่อน เมื่อมีข้อน่าสงสัย สมควรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลังให้
แน่ชัด แต่จ าเลยทั้งเก้ามิได้ด าเนนิการกลับออกระเบียบทีเ่ปน็ปญัหาโดยประชุมพจิารณาเพยีงครั้งเดียวกม็ีมติ
ให้ออกระเบียบดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าจ าเลยทั้งเก้าทราบว่าคณะกรรมการ ป .ป.ช.ไม่มีอ านาจออกระเบียบ                          
ที่เป็นปัญหา และจ านวนเงินค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเงินเดือนๆ ละ 45,500 บาท 
ส่วนกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเดือนละ 42,500 บาท จ าเลยทั้งเก้าได้ถือโอกาสก าหนดใช้อัตราสูงสุดเท่ากับ                   
เงินประจ าต าแหน่งที่ร่างระเบียบดังกล่าวเสนอเปรียบเทียบเข้ามาโดยไม่มีเหตุสมควร ไม่สอดคล้องกับ การ           
ท าหน้าที่บริหารงานองค์กรที่เป็นงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ                   
ให้เป็นหน้าที่หลัก...
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ท้ำยสุด
พฤติการณ์ดังกล่าว บ่งชี้ว่า จ าเลยท้ังเก้าแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองตามอ าเภอใจโดยมิได้

ยึดถือหลักเกณฑ์ใดๆ... จำกข้อเท็จจริงที่จ ำเลยทั้งเก้ำทรำบว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไม่มีอ ำนำจออกระเบียบ
ที่เป็นปัญหำแล้วยังเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ไม่มีอ ำนำจออกระเบียบที่เป็นปัญหำ แล้วยังเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน ป.ป.ช.และมีมติเห็นชอบกับ
ร่ำงระเบียบดังกล่ำวทุกคนโดยไม่มีกำรโต้แย้งคัดค้ำน ทั้งได้รับเงินตำมระเบียบดังกล่ำวจำกส ำนักงำน ป .ป.ช.
แล้ว แม้ภำยหลังจ ำเลยทั้งเก้ำได้น ำเงินที่ได้รับมำคืนส ำนักงำน ป.ป.ช.แล้วก็ตำม ก็ไม่ท ำให้กำรกระท ำควำมผิด
ของจ ำเลยทั้งเก้ำที่ส ำเร็จไปแล้วจะกลับไม่เป็นควำมผิด

พฤติกำรณ์ดังกล่ำวรับฟังได้ว่ำ จ ำเลยทั้งเก้ำเป็นเจ้ำพนักงำนร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำนป.ป.ช.และเพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย องค์คณะ                             
ผู้พิพำกษำจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 ว่ำ พยำนหลักฐำนที่ไต่สวนรับฟังได้ว่ำ จ ำเลยทั้งเก้ำร่วมกันกระท ำ
ควำมผิดตำมฟ้อง พิพำกษำว่ำ จ ำเลยทั้งเก้ำมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157, 83 ประกอบ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ.2542 มำตรำ 125 
ให้จ ำคุกจ ำเลยทั้งเก้ำมีก ำหนดคนละ 2 ปี เม่ือพิเครำะห์ถึงพฤติกำรณ์แห่งคดีทั้งปวงและประวัติกำรท ำงำนของ
จ ำเลยทั้งเก้ำแล้ว เห็นว่ำมีเหตุอันควรปรำนี ให้รอกำรลงโทษ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 56 
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1. ท่าน ผู้บริหาร เห็นประเ ด็นที่ ต้องระวั ง เมื่ อ ต้อง
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย แล้วปรึกษาหารือประเด็น                 
น้ัน ๆ อย่างรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจด าเนินการใด

2. ไม่จ าเป็นต้องมาน่ังอธิบายตัวบทกฎหมายเหล่าน้ีให้
ท่านผู้บริหาร แต่ประเด็นส าคัญอยู่ที่ท่านจะเลือกใช้
นักกฎหมายอย่างไรเมื่อมีประเด็นทางกฎหมาย

เป้าหมายในการสนทนากับท่านผู้บริหารวันน้ี คือ
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1. กฎหมำยเป็น “ฐำนที่มำแห่งอ ำนำจ” ในกำรบริหำร หมำยถึง เมื่อจะมีกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ  โดยเฉพำะที่จะกระทบสิทธิและเสรีภำพ จ ำต้องมีกฎหมำยให้
อ ำนำจ (โดยเฉพำะมหำวิทยำลัยของรัฐ) สังเกตได้ว่ำ เมื่อจะใช้อ ำนำจ จะขึ้นต้น                       
ย่อหน้ำว่ำ “ด้วยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติ .... มำตรำ ....” เป็นต้น 
ในภำวะปกติไม่อำจใช้ขึ้นต้นว่ำ “เพื่อควำมสงบเรียบร้อย....” เว้นแต่ อะไรเอ่ย  
ตัวอย่ำงเช่น มหำวิทยำลัยจะเพิกถอนปริญญำบัตรที่ได้อนุมัติไปแล้วได้หรือไม่

2. กฎหมำยเป็น “กรอบในกำรใช้อ ำนำจ” ในกำรบริหำร หมำยถึง เมื่อมีฐำนที่มำแห่ง
อ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แล้ว กำรใช้อ ำนำจนั้นต้องอยู่ภำยใต้กรอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนดไว้ด้วย ตัวอย่ำงเช่น พนักงำนมหำวิทยำลัย
ท ำผิดวินัย ต้องสอบสวนก่อน เลิกสัญญำจ้ำงหรือไม่ เป็นต้น

ความส าคัญของ “กฎหมาย” กับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
คือ กฎหมายมีบทบาทส าคัญ ๒ ประการ
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A. นักกฎหมายที่ ตอบว่า “ท าได้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย” 
ทุกเร่ือง  แต่หลังจากนั้น ...............

B. นักกฎหมายที่ ตอบว่า “ท าไม่ได้มีปัญหาทางกฎหมาย” 
ทุกเร่ือง  ส่งผล ................

C. นักกฎมหายที่ ตอบว่า “เรื่องนี้ตามที่กล่าวมา ท าเช่นนั้นไม่ได้ 
เพราะติดข้อกฎหมายที่ว่า... แต่สามารถท าตามที่กล่าวมาได้ 
แต่ต้องท าด้วยวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ    
มีกฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได้”

นักกฎหมายประเภทใดที่ท่านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา                         
พึงประสงค์ใช้บริการ
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• พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ 

• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน                    
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗

• พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยของรัฐ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น
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พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
“ความผิดฐานครอบง าผู้เรียน”

มำตรำ ๗๒  ห้ำมมิให้นำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ กรรมกำรสภำ
สถำบันอุดมศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์  ผู้ปฏิบัติ งำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าหรือไม่กระท าการใด

ม ำ ต ร ำ  ๗ ๘   น ำ ย ก ส ภ ำ ส ถ ำ บั น อุ ด ม ศึ ก ษ ำ  ก ร ร ม ก ำ ร ส ภ ำ
สถำบันอุดมศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ ผู้ปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดฝ่ำฝืน
มำตรำ ๗๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือ              
ท้ังจ ำท้ังปรับ

ในกรณีท่ีกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ เป็นกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีครอบง ำให้
ผู้เรียนกระท ำกำรในทำงเพศ ผู้กระท ำต้องระวำงโทษหนักเป็นสองเท่ำของโทษ                  
ท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
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พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
ความผิดฐาน “จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพื่อใช้เป็นส่วนหนึง่ของ

การศึกษาหรือขอต าแหน่งทางวิชาการฯ”

มำตรำ ๗๐  เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
หลักธรรมำภิบำล และควำมซื่อสัตย์สุจริตทำงวิชำกำร ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้
ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการท าผลงานซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือ
เงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ำมมิให้ผู้ ใดรับจ้ำงหรือรับด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เพื่อให้ ผู้อื่น                       
น ำผลงำนนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นกำร
ช่วยเหลือโดยสุจริตตำมสมควร

มำตรำ ๗๗  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 32



กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
สรุปภาพรวมและสาระส าคัญให้เห็นภาพด้วย

1. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

2. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่                        
พ.ศ.๒๕๓๙

3. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ 

4. พระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
พ.ศ.๒๕๔๒
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ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๐ 

กรณีที่มหำวิทยำลัยมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวทิยำลยั 
เช่น เกิดควำมขัดแย้งกันภำยในมหำวิทยำลัยจนไม่อำจประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยได้ หรือไม่อำจตั้งอธิกำรบดีได้ หรือมีปัญหำด้ำนกำรจัดกำร
หลักสูตร (หลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน ฯลฯ) กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยจะมี
ควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ระหว่ำง

ก. มหำวิทยำลัยเอกชน เช่น มหำวิทยำลัย A

ข. มหำวิทยำลัยรัฐ เช่น มหำวิทยำลัย บ.
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แนวปฏิบัติกรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖

มำตรำ ๘๖ เมื่อสถำบันอุดมศึกษำเอกชนใดมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีทุนพอจะด ำเนินกำรต่อไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพย์สินหรือมีฐำนะกำรเงินไม่มั่นคงอันอำจเกิด                        

ควำมเสียหำยแก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
(๒) ฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก ำหนดหรือประกำศที่ออกหรือ

ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน หรือค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ซ่ึงสั่งกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน หรือไม่ปฏิบัติตำม
ค ำสั่งของรัฐมนตรีซึ่งสั่งกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม

(๓) หยุดสอนเกินสองเดือนติดต่อกัน เว้นแต่เป็นกำรหยุดสอนตำมข้อก ำหนดของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
(๔) สภำสถำบัน กรรมกำรสภำสถำบัน อธิกำรบดี คณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน หรือนักศึกษำของ

สถำบันอุดมศึกษำเอกชนด ำเนินกำรอันเป็นภัยอย่ำงร้ำยแรงต่อควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของ
ชำติ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน

ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ในควำมควบคุมของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย กรรมกำรไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินสิบห้ำคนท ำหน้ำที่แทนสภำสถำบัน และให้ประกำศค ำสั่งควบคุม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยมีก ำหนดเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำมวัน
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แนวปฏิบัติกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ

ด้ ว ย เ หตุ ที่ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ขอ ง รั ฐ จ ะ มี ก ฎ หม ำย จั ด ตั้ ง เ ป็ น
พระรำชบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ รัฐ (กระทรวงศึกษำธิกำร) ไม่มีอ ำนำจที่จะ
เข้ำไปควบคุมมหำวิทยำลัยของรัฐ แต่เมื่อมีควำมจ ำเป็นจึงต้องด ำเนินกำรให้
มีอ ำนำจตำมกฎหมำย คือ กำรใช้อ ำนำจของหัวหน้ำ คสช. ตำมรัฐธรรมนูญ 
ฉบับชั่วครำว พ.ศ.๒๕๕๗ มำตรำ ๔๔ เพื่อให้กระทรวงศึกษำมีอ ำนำจในกำร
เข้ำมำดูแลมหำวิทยำลัยของรัฐที่มีปัญหำ ซ่ึงแม้จะใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
๒๕๖๐ ก็ยังคงใช้ได้ เพรำะมีบทเฉพำะกำลไว้

โปรดดูค ำสั่ง คสช ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ประกอบ
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ปัญหาชวนคิด ๐.๑
กรณีมหาวิทยาลัย บ. ซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรได้หรือไม่

1. หลัก “ไม่มีกฎหมำย ไม่มีอ ำนำจ” ต้องพิจำรณำขอบเขต
หน้ำที่อ ำนำจของมหำวิทยำลัยตำม พ .ร.บ.จัดตั้ ง
มหำวิทยำลัย

2. ถ้ำคิดว่ำ “มี” กำรด ำเนินกำรต่อไป ก็ต้องเป็นตำม
กฎหมำย เช่น ระเบียบพัสดุฯ (ปัจจุบันเป็น พ.ร.บ.ฯ 
แล้ว) ใช้วิธีพิเศษได้หรือไม่?

มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 37



พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐

มำตรำ ๑๓  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำที่กระท ำกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ อ ำนำจและหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้
รวมถึง

(๑) ซื้อ ขำย สร้ำง จัดหำ โอน รับโอน เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื้อ ให้เช่ำซื้อ แลกเปล่ียนและจ ำหน่ำย หรือท ำนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือ
กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ ในทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย หรือมีสิทธิในหรือหำประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ แ ละ
จ ำหน่ำยทรัพย์สินทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
กำรจ ำหน่ำยหรือแลกเปล่ียนอสังหำริมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย ให้กระท ำได้เฉพำะอสังหำริมทรัพย์ที่ได้มำตำมมำตรำ ๑๖

(๒) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินและร่วมลงทุนหรือลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของ
มหำวิทยำลัย
กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรร่วมลงทุนหรือกำรลงทุนถ้ำเป็นจ ำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก ำหนดต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรั ฐมนตรี
ก่อน

(๓) ก ำหนดค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิกำรและประโยชน์อย่ำงอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

(๔) จัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ทุนกำรศึกษำ ทุนกำรวิจัย และทุนอุดหนุนกิจกำรอื่นตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ ๗
(๕) ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ จัดกำร ใช้ และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย และที่รำชพัสดุตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่

รำชพัสดุ
(๖) น ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำเพ่ือประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
(๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในกำรจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 

เพ่ือด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยหรือกำรน ำผลกำรค้นคว้ำวิจัยไปเผยแพร่หรือหำประโยชน์เพื่อเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัยมานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 38



ต่อ

มำตรำ ๗  ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันกำรศึกษำและ
กำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ด ำเนินกำรและส่งเสริม
งำนวิจัยเพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
ให้บริกำรทำงวิชำกำร ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกำรกีฬำ รวมทั้งกำรสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น 
และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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ปัญหาชวนคิด ๐.๒

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร 
หำกไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนที่
กระทรวงศึกษำก ำหนด จะมีผลกระทบในทำง
กฎหมำยอย่ำงไร?
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ตอบ

1. ถ้ารุนแรงมาก ๆ มีหลายหลักสูตร แล้วมหาวิทยาลัยไม่ จัดการ                    
ใหเ้รียบร้อย มหาวิทยาลัยนั้นอาจถูก “ควบคุม” โดยรัฐ

2. ถ้ามีปัญหาบางหลักสูตร แม้ปริญญานั้นจะยังคงเป็นปริญญา แต่หาก
มีสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ อาจไม่เทียบหรือไม่ยอมรับปริญญาของ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัย
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ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๑ 
การออกกฎระเบียบเพ่ือยึดสิ่งของที่นิสิตใช้ในการทุจริตการสอบ

• คณะ ก. มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรคุมสอบว่ำ มีนิสิตทุจริตโดยใช้โทรศัพท์ smart 
phone แอบเข้ำห้องสอบ แล้วในโทรศัพท์ดังกล่ำวมีเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรสอบ 
เมื่อจับกำรทุจริตได้ ปรำกฏว่ำ ผู้คุมสอบได้ยึดโทรศัพท์ไว้ แต่ต่อมำปรำกฏว่ำ นิสิตใช้
เทคนิคลบข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดทิ้ง

• เร่ืองถูกส่งเข้ำมำหำรือกันในระดับมหำวิทยำลัยพบว่ำ มีประเด็นว่ำ 

– ผู้คุมสอบมีอ ำนำจที่จะยึดอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรสอบหรือไม่? 

– ถ้ำมี มีอยู่ในระเบียบหรือกฎใด? 

– ระเบียบหรือกฎนั้นชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 

– ถ้ำไม่มี ควรที่จะออกกฎระเบียบหรือแก้ไขกฎระเบียบใดเพื่อให้มีอ ำนำจหรือไม่
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ค าแนะน า

• ทำงเลือกที่ ๑ ออกหรือแก้ไขกฎระเบียบ เพิ่มอ ำนำจ ให้ผู้คุมสอบมีอ ำนำจที่จะยึดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่สงสัยว่ำจะมีส่วนเก่ียวกับกำรทุจริตในกำรสอบได้

– ข้อคิดดัง ๆ ในกฎหมำย ใครมีอ ำนำจที่จะยึดทรัพย์ไว้เพื่อสอบสวนได้ทันที?

• ต ำรวจ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ระบุไว้ชัดว่ำยึดได้ กฎหมำยที่ว่ำออกโดยรัฐสภำ

• รัฐธรรมนูญฯ มำตรำ ๒๙ กำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชนโดยหลักจะกระท ำมิได้ 
เว้นแต่อำศัยอ ำนำจตำม “กฎหมำย” (กฎหมำยที่ออกโดยรัฐสภำ)

– คิดดัง ๆ ต่อไปว่ำ แล้วคณะมีอ ำนำจตำมกฎหมำย (กฎหมำยที่ออกโดยรัฐสภำ) ให้อ ำนำจหรือไม่

– ถ้ำออกระเบียบให้อ ำนำจยึด จะมีกำรร้องไปยังผู้ตรวจกำรแผ่นดินว่ำ กฎระเบียบดังกล่ำวขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญเพื่อส่งต่อไปยังศำลปกครอง หรือมีกำรฟ้องยังศำลปกครองโดยตรงหรือไม่
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ค าแนะน า (ต่อ)

• ทำงเลือกที่ ๒ ก ำหนดไว้ในวินัยนิสิตหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบว่ำ 
ให้เป็นหน้ำที่ของนิสิตที่ถูกต้องสงสัยว่ำทุจริตในกำรสอบที่จะต้องมอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่สงสัยว่ำจะมีส่วนเกี่ยวกับกำรทุจริต     
ในกำรสอบ ให้แก่ผู้คุมสอบตำมที่ผู้คุมสอบแจ้ง แล้วไประบุไว้ในวินัยนิสิต
กำรฝ่ำฝืนหรือขัดค ำสั่งผู้คุมสอบ เป็นกำรผิดวินัยนิสิต (ทำงเลือกนี้                    
จะปลอดภัยกว่ำ) 

• ขอคิดต่อไป คณะกรรมกำรคณะ จะออกหรือแก้ระเบียบเรื่องนี้เองได้
หรือไม่ หรือจะต้องส่งเรื่องให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร (สภำมหำวิทยำลัย)
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ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๒ กรณีเพิกถอนปริญญา

• มหำวิทยำลัย จ. ได้มีกำรอนุมัติปริญญำเอกให้นำย ฮ. 
ต่อมำมีกำรร้องเรียนว่ำวิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวนั้นมีกำร                   
ลักลอกงำนทำงวิชำกำรจ ำนวนมำก เช่นนี้ มหำวิทยำลัย จ. 
จะด ำเนินกำรอย่ำงไร?

• อยู่เฉย ๆ นิ่ง ๆ ท ำช้ำ ๆ สัก ๕ ปี เผื่อเรื่องจะเงียบ?
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1. มีเหตุข้อเท็จจริงตามที่กล่าวหาหรือไม่ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง?

2. มีกฎหมายให้อ านาจในการเพิกถอนปริญญาหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องรอบคอบ 
เพราะอาจมีการฟ้องร้องตามมาหลังการเพิกถอนปริญญาได้

3. อาศัยที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลได้ คือ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. การแถลงข่าว ไม่ควรระบุชื่อผู้ถูกเพิกถอนปริญญา เพื่อไม่ให้เป็นเหตุแห่งการ
ฟ้องร้องในข้อหม่ินประมาท

5. กระบวนการเพิกถอนปริญญาต้องท าให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกเพิกถอนปริญญาได้ชี้แจ้ง

ค าแนะน า
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• นำย ก. อำจำรย์ประจ ำคณะ น. แห่งมหำวิทยำลัย จ. ส่งเกรด ๑ วิชำล่ำช้ำ 
โดยวิชำนี้มีกำรเรียนกำรสอนในภำค ๒ ของชั้นปีท่ี ๑ เมื่อนิสิตท่ีเรียนวิชำ
ดังกล่ำวอยู่ชั้นปีท่ี ๓ เกรดวิชำนี้จึงประกำศออกมำ แต่ก่อนหน้ำท่ีจะประกำศ
เกรดวิชำนี้ ระบบกำรประมวลผลกำรเรียนยังมิได้ค ำนวณสถำนะภำพวิทยำ
ทัณฑ์ของนิสิตแต่ละคนเพรำะว่ำคะแนนยังออกไม่ครบ

• เมื่อคะแนนวิชำดังกล่ำวออกมำ ส่งผลให้เกิดกรณีนิสิตพ้นสภำพย้อนหลัง
จ ำนวน ๕ คน

• ปัญหำชวนคิด คณบดี คณะกรรมกำรประจ ำคณะ หรือผู้บริหำรมหำวิทยำลัยใด
ต้องรับผิดในทำงแพ่ง ในทำงอำญำ ในทำงปกครอง บ้ำงหรือไม่ เพรำะเหตุใด

ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๓: กรณีการออกเกรดล่าช้า 
แล้วส่งผลให้นิสิตพ้นสภาพย้อนหลัง
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1. นิสิตต้องพ้นสภาพหรือไม่ เพราะเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 
ความสามารถไม่ถึง?

2. เป็นความผิดของนิสิตฝ่ายเดียวหรือไม่ ท่ีเป็นผลท าให้
เกิดการพ้นสภาพย้อนหลัง

3. ทางออกของเรื่องราวควรเป็นเช่นใด
4. ควรมีมาตรการใดในการป้องกันเรื่องเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้น

อีกต่อไป
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• อำจำรย์ ก. ด ำรงต ำแหน่งคณบดีในมหำวิทยำลัยของรัฐ วำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ๔ ปี ของนำย ก. จะครบในวันที่ ๓๑ ตุลำคม 
๒๕๕๘ แต่นำย ก. จะอำยุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๗ 
เช่นนี้ นำย ก. จะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งคณบดีไปจนถึงวันที่ ๓๑ 
ตุลำคม ๒๕๕๘ หรือไม่ เพรำะเหตุใด

ปัญหาชวนคิดล าดับท่ี ๔ ผู้เกษียณอายุราชการสามารถ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปได้

หรือไม?่
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• “ถ้ำบุคคลเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรในสถำบันอุดมศึกษำก่อนอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สำมำรถด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรได้จนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่ระบุไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำ”

• ต ำแหน่งคณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีเรียกชื่ออื่นท่ีมีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ โดยเป็นต ำแหน่งผู้บริหำรตำมมำตรำ ๑๘ (ข) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพล
เรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้เมื่อเกษียณอำยุรำชกำรจนครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของสถำบันอุดมศึกษำ โดยเหตุผลสองประกำร คือ
๑) กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำ เช่น พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไม่ได้
ก ำหนดให้คณบดี รองอธิกำรบดี รองคณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ต้องพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุเกษียณ
๒) กฎหมำยที่บัญญัติโดยสภำสถำบันอุดมศึกษำ เช่น ข้อบังคับว่ำด้วยกำรสรรหำคณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีเรียกชื่ออื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ.
๒๕๔๗ ก็มิได้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำต้องเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ

• ดูควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเร่ืองเสร็จที่ ๖๕๙/๒๕๕๐, เร่ืองเสร็จที่ ๖๗๗/๒๕๕๐ และเร่ืองเสร็จท่ี 
๑๐๓/๒๕๕๑

ความเห็นกฤษฎีกา
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• กรณีแรก ในกรณีที่อธิการบดีได้รับมอบอ านาจมาจาก
ระดับกระทรวงฯ จะมอบอ านาจต่อได้หรือไม่ เช่น 
มอบให้ต่อไปยังระดับคณบดี

• กรณีท่ีสอง ในกรณีท่ีอธิการบดีมีอ านาจตามกฎหมาย
จัดต้ังมหาวิทยาลัย อธิการบดีมอบอ านาจให้คณบดี 
แล้วคณบดีจะมอบอ านาจต่อได้หรือไม่

ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๕: การมอบอ านาจต่อหรือช่วง
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• ต้องดูตำมกฎหมำย ถ้ำให้มอบต่อได้ ก็มอบต่อได้ ถ้ำห้ำม ก็ไม่ได้ แต่ถ้ำไม่ระบุห้ำมชัดเจน 
ตำมหลักก็มอบต่อไปไม่ได้ เพรำะเป็นกำรพิจำรณำมอบให้เฉพำะต ำแหน่งที่รับมอบ

• กรณีแรก พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๔๖ 
ก ำหนดไว้ว่ำ “มำตรำ ๔๖ เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบ
อ ำนำจมีหน้ำที่ต้องรับมอบอ ำนำจนั้น และจะมอบอ ำนำจนั้นให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นต่อไป
ไม่ได้ เว้นแต่กรณีกำรมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ ๔๕ (๑) (๒) หรือ 
(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะมอบอ ำนำจนั้นตอ่ไป ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดินก็ได้”

• กรณีท่ีสอง ถ้ำไม่มีกฎหมำยระบุให้มอบอ ำนำจช่วงต่อไปได้ ก็ท ำไม่ได้
• ดูควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่ ๑๔๖/๒๕๕๓ เร่ือง กำรมอบอ ำนำจของอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยนเรศวร

หลักการมอบอ านาจ
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• ดู พรบ. ตั้งมหำวิทยำลัย ให้สภำมหำวิทยำลัย                   
มีอ ำนำจถอดถอนอธิกำรบดี และก ำหนดเหตุ                  
ทีอ่ธิกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อถูกถอดถอน

• กำรถอดถอนต้ องมี กำร เสนอเรื่ อ ง เพื่ อ ให้                            
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ถอดถอนอธิกำรบดี

ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๖: สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอน
อธิการบดี อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งทันที หรือรอการโปรดเกล้าฯ
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• พน้จากต าแหน่งเม่ือมีมติสภามหาวิทยาลยัใหถ้อดถอน
จากต าแหน่งอธิการ

• เป็นหนา้ท่ีสภามหาวิทยาลยัด าเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ถอดถอนอธิการบดี

• ดคูวามเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรจ็ท่ี ๑๕๖๖/
๒๕๕๕

กฤษฎกีาเห็นว่า
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• ใครจะมีสิทธิฟ้องต่อศำลปกครองว่ำ กำรสรรหำอธิกำรบดี 
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

• ประเด็นใดบ้ำงที่จะถูกหยิบยกมำเป็นเหตุแห่งกำรฟ้อง

• ฟ้องศำลปกครองตั้งแต่เริ่มแรกว่ำ กำรตั้งกรรมกำรสรรหำ
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยได้หรือไม่

ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๗: การสรรหาอธิการบดี
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• ผู้มีส่วนได้เสียหรือเดือดร้อนหรือเสียหำย ตำม มำตรำ ๔๒ พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศำลปกครองฯ ล ำพังแค่เป็นบุคลำกรในมหำวิทยำลัยนั้น ยังไม่ท ำให้มี
อ ำนำจฟ้อง ต้องเป็นผู้ได้รับกำรเสนอชื่อด้วย

• เหตุที่มักฟ้อง คือ ฟ้องว่ำ กระบวนกำรสรรหำไม่ชอบ หรือเนื้อหำไม่ชอบ 
เช่น คุณสมบัติไม่ถูกต้อง เป็นต้น

• ไม่ได้ เพรำะกระบวนกำรนี้เพียงตระเตรียมกำร ยังไม่มีผลสู่ภำยนอก 
ต้องรอผลกำรสรรหำก่อน

ความเห็น
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ปัญหาชวนคิด ๗.๑ แก้กฎเกณฑ์การสรรหา                             
ระหว่างการสรรหาอธิการบดีได้หรือไม่

ในระหว่ำงที่มีกำรสรรหำอธิกำรบดีนั้น แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
เกิดติดขัด (เช่น รำยชื่อที่กรรมกำรสรรหำเสนอไม่ถูกใจ) จึงได้                   
มีกำรแก้ไขกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (ให้สภำ
มหำวิทยำลัยทั้งสภำเป็นกรรมกำรสรรหำ เพื่อจะได้เลือกผู้เป็น
อธิกำรบดีจำกรำยชื่อผู้สมัครทุกคน ไม่จ ำกัดเฉพำะที่กรรมกำร
สรรหำเสนอ) แล้วเดินหน้ำต่อไปจนแล้วเสร็จ เช่นนี้จะถือว่ำ
กระบวนกำรสรรหำอธิกำรบดีชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่
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ตอบ

มีควำมเสี่ยงที่จะถูกตีควำมว่ำ กระบวนกำรไม่ชอบด้วยกฎหมำย                   
โดย สกอ. เพรำะต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยของรัฐ เป็นต ำแหน่งที่ต้อง
น ำชื่อขึ้นโปรดเกล้ำฯ สกอ. จึงเป็นผู้ตรวจควำมถูกต้องในเบ้ืองต้น

สกอ. เห็นว่ำ มีควำมไม่มั่นคงในหลักเกณฑ์ที่สภำเป็นผู้ก ำหนด 
ส่งเรื่องคืนให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรใหม่ให้ถูกต้อง ส่วนสภำจะท ำอย่ำงไร 
กต็้องไปพิจำรณำเอำเอง เนื่องจำก สกอ.ไม่มีอ ำนำจสั่ง (แต่มีอ ำนำจที่จะไม่น ำ
เรื่องเสนอตำมขั้นตอนเพื่อน ำชื่อขึ้นโปรดเกล้ำฯ) 
ที่มำ: https://www.matichon.co.th/news/595305 (๓ กรกฏำคม 
๒๕๖๐)
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• ในกรณีที่มีกฎหมำยที่จัดตั้ งมหำวิทยำลัย ก ำหนดให้มหำวิทยำลัย                      
ออกข้อบังคับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรสรรหำอธิกำรบดี 
เป็นต้น แล้วก ำหนดต่อไปว่ำ ก่อนออกต้องรับฟังควำมเห็นของบุคลำกร 
หำก

– ๑. มีกำรออกข้อบังคับนี้โดยไม่จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น จะถือว่ำ
เป็นกำรออกข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ หรือ

– ๒. มีกำรออกข้อบังคับโดยมีกำรรับฟังควำมคิดเห็น แต่ไม่ได้ออก
ข้อบังคับตำมควำมคิดเห็นที่มีกำรรับฟัง ถือว่ำข้อบังคับนี้ชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่?

ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๘: การออกกฎหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับฟังความเห็นของบุคคลากร
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• การออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ ว่าดว้ยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548 ชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เม่ือพิจารณาบทบญัญตัิมาตรา 17 และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าดว้ยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548 แลว้ จะเห็นไดว้่าอ  านาจในการออกขอ้บงัคบัฯ เป็น
อ านาจของผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 ซึง่ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 อาจจะมอบหมายใหส้่วนราชการ ในมหาวิทยาลยัเป็นผูอ้อกก็ได ้
แต่ตอ้งใหบ้คุลากรของมหาวิทยาลยัมีส่วนรว่มดว้ย ซึง่เม่ือขอ้เท็จจรงิปรากฏว่าในการออกขอ้บงัคบัผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 
ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2548 ไดมี้มติแต่งตัง้คณะอนกุรรมการจดัท ารา่งขอ้บงัคบั และกฎหมายล าดบั
รองโดยแต่งตัง้บคุลากรของทัง้ 9 มหาวิทยาลยัฯ รว่มเป็นอนกุรรมการ และไดน้ ารา่งขอ้บงัคบัแจง้บุคลากร ใน
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือใหบ้คุลากรไดมี้โอกาสเสนอขอ้คิดเห็น ซึง่คณะอนกุรรมการจดัท ารา่งขอ้บงัคบัไดน้  าขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอจากบคุลากรในมหาวิทยาลยัเสนอต่อผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 เพ่ือพิจารณาก่อนท่ีจะมีมติออกขอ้บงัคบัฯ จงึเห็น
ว่า การด าเนินการออกขอ้บงัคบัฯ ของผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 ไดเ้ปิดโอกาสใหบ้คุลากรในมหาวิทยาลยัมีสว่นรว่มในการ
เสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ และกรรมการยกรา่งขอ้บงัคบัไดร้วบรวมขอ้คิดเห็นเสนอต่อผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 แลว้ แต่การออก
ขอ้บงัคบัเป็นอ านาจของผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 ซึง่ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 จะน าขอ้เสนอขอ้คิดเหน็ไปออกเป็นขอ้บงัคบัมากนอ้ย
เพียงใดหรือไม่นัน้ เป็นดลุพินิจของผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 ดงันัน้ การออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าดว้ยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548 จงึไดด้  าเนินการโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสงูสดุท่ี อ.๙๗๒/๒๕๕๐)

ค าแนะน า ๑. ไม่ชอบ ๒. ชอบ
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• อธิกำรบดี มีนโยบำยในกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยใน
มหำวิทยำลัย จึงมีกำรโยกย้ำยบุคลำกรภำยในไปยังโครงสร้ำงใหม่
ที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่ได้มีกำรลดต ำแหน่งหรือเงินเดือนใด ๆ 

• แต่บุคลำกรไม่พอใจ จะฟ้องเพิกถอนค ำสั่งของอธิกำรบดี ต่อศำล
ปกครองได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด

ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๙: ค าสั่งของผู้บริหารที่ปรับเปลี่ยนภาระงาน               
ของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่พอใจ จะฟ้องศาลปกครอง 

จะได้หรือไม่
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• ค ำส่ังที่ 4490/2551 ให้ตัดโอนอัตรำบุคลำกรสังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ไปสังกัด                   
คณะแพทยศำสต ร์  โดย โอนอัตรำ เ งิ น เดื อน /ค่ ำจ้ ำ งตำมตั ว ไปตั้ ง จ่ ำย ทำ ง                                   
คณะแพทยศำสตร์ ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่ำ มิได้มีผลทำงกฎหมำยท ำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสอง
คนได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงแตกต่ำงไปจำกที่เคยได้รับอยู่แต่เดิม ค ำส่ังดังกล่ำวจึงไม่ได้
ก่อควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจจะก่อควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยโดยตรงแก่ผู้
ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองคน ส ำหรับค ำส่ังที่ 1639/2551 ที่สั่งให้บุคลำกรในสังกัดคณะ
แพทยศำสตร์ไปปฏิบัติงำนประจ ำในหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนกำรแพทย์โรงพยำบำล
ศรีนครินทร์ ก็เป็นแต่เพียงกำรที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่อยู่ในสังกัดคณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่นส่ังให้บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำของตนปฏิบัติงำน ในหน้ำที่ที่บุคลำกรทำงกำร
แพทย์เหล่ำนั้นมีอยู่ตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้กับมหำวิทยำลัยขอนแก่น
เท่ำนั้น 

ค าแนะน า: ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องภายใน ดูค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ ร.๒๐๗/๒๕๕๒

62มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• โดยสภำพแล้วค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำที่ ส่ังให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนในหน้ำที่                      
ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชำมีอยู่ตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำจ้ำงนั้น ไม่อำจถือว่ำเป็นค ำส่ังที่ก่อ
ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจจะก่อควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยโดยมิอำจ
หลีกเล่ียงได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชำได้เลย ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยที่ ผู้ฟ้อง คดี                               
ทั้งยี่สิบสองคนอ้ำงมำเป็นเหตุแห่งกำรฟ้องคดีนี้คงเป็นแต่เพียงควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยที่ผู้ฟ้องคดี ทั้งยี่สิบสองคนคำดเดำหรือมีควำมรู้สึกไปเองเท่ำนั้น หำใช่ควำม
เดือดร้อนหรือเสียหำย ที่เกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นตำมภำวะวิสัยจำกกำรกระท ำต่ำงๆ 
ดังกล่ำว อันเป็นควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยตำมนัยมำตรำ 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศำลปกครองฯ ไม่ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศำลปกครอง

• ปล. ต่างไปจากคดีคุณถวิล เปลี่ยนสีอย่างไร ต าแหน่งระดับเดียวกัน เงินเดือนระดับ
เดียวกัน แต่....

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.๒๐๗/๒๕๕๒ (ต่อ)

63มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• ผูฟ้อ้งคดีขอใหศ้าลเพกิถอนค าสั่งของผูถ้กูฟอ้งคดีท่ี 3 (ศาสตราจารย ์ว.) ท่ี 
137/2552 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ท่ีใหย้า้ยผูฟ้อ้งคดีซึ่งด  ารง
ต าแหน่งนกัวิชาการศกึษา ระดบั 6 สงักดัหน่วยกิจการนกัศกึษา งานบรกิาร
การศกึษา คณะแพทยศาสตร ์ไปปฏิบตัิงานในต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 
ระดบั 6 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์และค าสั่งของผูถ้กูฟอ้งคดีท่ี 2 
(รองอธิการบดฝ่ีายทรพัยากรบคุคล ปฏิบตัิราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) ท่ี 712/2552 ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2552 ท่ี
มีค  าสั่งใหผู้ฟ้อ้งคดีพน้จากการเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งหวัหนา้หน่วย
กิจการนกัศกึษา และแต่งตัง้ใหผู้ถ้กูฟอ้งคดีท่ี 5 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ม.) 
เป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งดงักล่าวแทนผูฟ้อ้งคดี

ค าส่ังค าร้องศาลปกครองสูงสุดที ่๖๓๑/๒๕๕๒

64มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• เมื่อค ำสั่งดังกล่ำวเป็นค ำสั่งให้ย้ำยผู้ฟ้องคดีไปด ำรงต ำแหน่งในระดับและ
อัตรำเงินเดือนเดิม และเป็นกำรย้ำยภำยในคณะแพทยศำสตร์ซึ่งเป็นเรื่อง
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำและผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะ
พิจำรณำสั่งกำรได้ตำมที่เห็นสมควร ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่กฎหมำยก ำหนด กำรย้ำยดังกล่ำวแม้จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี รู้สึก                            
ถูกลดควำมส ำคัญ ในหน้ำที่กำรงำน แต่ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับเงินเดือนและ
สิทธิประโยชน์ไม่แตกต่ำง จำกต ำแหน่งเดิม จึงมิได้ท ำให้ สถำนภำพ                      
ของสิทธิหรือหน้ำที่ของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดียังคงด ำรง
ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ 6 รับเงินเดือนในระดับเดิม และปฏิบัติ
หน้ำที่อยู่ในคณะแพทยศำสตร์เช่นเดิม

ค าสั่งค าร้องศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๕๒ (ต่อ)

65มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• จึงไม่อำจถือได้ว่ำกำรย้ำยดังกล่ำวกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรง ประกอบกับ                           
กำรด ำเนินกำรแต่งตั้งโยกย้ำยบุคลำกรในหน่วยงำนรำชกำรเป็นอ ำนำจของ
ผู้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ตำมควำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์ในกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะให้บรรลุผล ศำลปกครองไม่มีอ ำนำจก้ำวล่วงเข้ำไปใช้อ ำนำจในกำร
บริหำรงำนบุคคลแทนฝ่ำยปกครองได้ โดยนิตินัยผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้เสียหำยตำมมำตรำ 
42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศำลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในสถำนะเป็นผู้มีสิทธิ
ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 15 ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนทำงละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำงต้นได้ ส่วนค ำขอให้ศำลก ำหนดมำตรกำรก ำหนดโทษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ถึงผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 15 นั้น เป็นเร่ืองระหว่ำงรัฐกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ท่ีผู้บังคับบัญชำจะใช้ดุลพินิจ
ทำงกำรบริหำรด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรและตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งค ำขอ
ดังกล่ำวก็มิได้มีผลเป็นกำรชดเชยควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยแก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง หรือ
เป็นกำรบรรเทำหรือเยียวยำควำมเสียหำยของผู้ฟ้องคดี แต่อย่ำงใด ศำลไม่มีอ ำนำจ
ก ำหนดค ำบังคับตำมค ำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน

ค าสั่งค าร้องศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๑/๒๕๕๒ (ต่อ)

66มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมกำรในผู้ถูกฟ้องคดี (สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลอีสำน) ฟ้องว่ำ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในกำรประชุมพจิำรณำแต่งตั้ง
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรักษำรำชกำรแทนรองอธิการบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน และแต่ งตั้ งผู้ ด ำรงต ำแหน่งรักษำรำชกำร แทน                           
รองอธิการบดีประจ ำวิทยำเขต และค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งออกตำมมติ
ดังกล่ำวเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ชวนคิด ๑๐: ฟ้องเพิกถอนมติตั้งรักษาการรองอธิการบดีได้หรือไม่

67มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำสั่งแต่งตั้งรักษำรำชกำรแทนรองอธิการบดี และแต่งตั้งรักษำรำชกำรแทน                                      
รองอธิการบดีประจ ำวิทยำเขตดังกล่ำว เป็นกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนรองอธิการบดีเนื่องจำก
อธิการบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งอันมีผลให้รองอธิการบดี                               
พ้นจำกต ำแหน่งด้วย ตำมมำตรำ 25 วรรคสองและวรรคหก แห่ง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล พ.ศ. 2548 กำรด ำเนินกำรของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นกำรใช้มำตรกำรภำยในของฝ่ำยปกครอง และ
เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจำรณำแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติด ำรงต ำแหน่งรักษำรำชกำรแทนรอง
อธิการบดีโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 (10) มำตรำ 24 มำตรำ 25 วรรคสี่และมำตรำ 26 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว อันเป็นกำรใช้อ ำนำจและหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของผู้ถูก
ฟ้องคดี เนื่องจำกในขณะนั้นไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิการบดี จึงมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนให้มีควำมต่อเนื่องของมหำวิทยำลัย มติและค ำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่ำวจึงไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ฟ้องคดีที่จะท ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยโดย          
ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครอง ตำมมำตรำ 42 วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ. 
จัดตั้งศำลปกครองฯ

ค าสั่งค าร้องศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๐/๒๕๕๒ ยังไม่กระทบ 
จึงฟ้องไม่ได้

68มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• มหำวิทยำลัย ก. (มหำวิทยำลัยเอกชน) จ้ำงนำย ข. มำเป็น                    
รองอธิกำรบดี  เดือนละ ๙๐,๐๐๐ บำท ต่อมำสั่งให้ไปท ำหน้ำที่
อำจำรย์สอนหนั งสือ  ได้ค่ ำจ้ ำง เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บำท 
โดย นำย ข. ไม่ได้ยินยอม นำย ข. ฟ้องเรียกค่ำจ้ำงอัตรำเดิมได้
หรือไม่

ชวนคิดล าดับที่ ๑๑: มหาวิทยาลัยเอกชนท าสัญญาจ้างให้มาเป็นรอง
อธิการบดี แต่ต่อมาสั่งให้ไปสอนหนังสืออย่างเดียว ได้ไหม?

69มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



• จ ำเลยโดยอธิกำรบดีของจ ำเลยท ำสัญญำจ้ำงโจทก์เข้ำท ำงำนในต ำแหน่งรองอธิกำรบดี ได้รับ
ค่ำจ้ำงเดือนละ 90,000บำท ก่อนถึงวันเร่ิมงำนตำมสัญญำทบวงมหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้จ ำเลย 
อยูใ่นควำมควบคุมของทบวงมหำวิทยำลัยพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมมหำวิทยำลัย
จ ำเลย แม้หลังจำกนั้นอธิกำรบดีของจ ำเลยออกค ำสั่งแต่งตั้งโจทก์เป็นรองอธิกำรบดีโดยไม่ได้
เสนอให้คณะกรรมกำรควบคุมฯ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นสภำสถำบันแต่งตั้งตำมกฎหมำยก็ตำมแต่
จ ำเลยก็ให้โจทก์ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเรื่อยมำ จึงเป็นกรณีที่จ ำเลยเข้ำถือเอำประโยชน์แห่ง
สัญญำจ้ำงแล้ว จ ำเลยจึงต้องผูกพันตำมสัญญำดังกล่ำว และ พ.ร.บ.สถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ 
ไม่ได้ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรควบคุมฯ ที่จะแก้ไขข้อตกลงตำมสัญญำจ้ำงได้แต่ฝ่ำยเดียว ดังนั้น 
กำรที่คณะกรรมกำรควบคุมฯ เคยออกค ำสั่งให้โจทก์ไปท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำ และปฏิบัติ
ภำระหน้ำที่อื่นตำมที่จ ำเลยมอบหมำยโดยปรับอัตรำเงินเดือนโจทก์ใหม่เป็นเดือนละ 60,000 
บำท โดยโจทก์มิได้ให้ควำมยินยอมจึงไม่อำจใช้บังคับโจทก์ได้ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำง
ตำมอัตรำเดิมตำมข้อตกลงตำมสัญญำจ้ำงอันเป็นสภำพกำรจ้ำงที่คู่สัญญำต้องปฏิบัติให้เป็น
ตำมนั้น

ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ 4838/2548
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ชวนคิดล ำดับที่ ๑๒ 

• กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ตอนเปิดประชุม
มี ก ร รมกำ รมำลงชื่ อ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ครบ                      
องค์ประชุม (เช่น เกินกึ่งหนึ่ง) แต่ต่อมำเมื่อจะมี
กำรลงมติ ปรำกฏว่ำมีองค์ประชุมไม่ครบ เช่นนี้ 
กำรลงมตินั้นจะชอบด้วยกฎหมำยหรือไม?่
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บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องเสร็จที่ 175/2553

• พ.ร .บ.วิ ธีปฏิ บัติฯ มำตรำ ๗๙ ก ำหนดเกี่ ยวกับองค์ประชุมของ
คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองไว้ชัดเจนว่ำ 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ง 
จึงจะเป็นองค์ประชุม บทบัญญัตินี้มีเจตนำรมณ์มุ่งหมำยให้กรรมกำร                    
เข้ำประชุมด้วยจ ำนวนมำกพอเพื่อที่จะสำมำรถปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและลงมติตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยบัญญัติไว้ ดังนั้น ในกำร
ประชุมต้องมีกรรมกำรอยู่ครบองค์ประชุมในกำรพิจำรณำและลงมติด้วย 
หำกกำรประชุมเรื่องใดมีกรรมกำรไม่ครบองค์ประชุม ก็จะต้อง เลื่อน                   
กำรประชุมครั้งนั้นออกไปตำมมำตรำ ๗๙ วรรคสองนี้
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ปัญหาชวนคิดล าดับที่ ๑๓

• หำกมหำวิทยำลัยไม่ เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
(ตำม พ.ร.บ. ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๗) ที่ให้ยกเลิกค ำสั่งลงโทษข้ำรำชกำรที่ออก
โดยมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยจะฟ้องต่อศำล
ป ก ค ร อ ง เ พื่ อ ใ ห้ เ พิ ก ถ อ น ค ำ วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง                            
คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวได้หรือไม่
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ตอบ ไม่ได้

• เพรำะเป็นกำรควบคุมภำยในฝ่ำยปกครอง 
ตรำบเท่ำที่ไม่มีองค์กรที่สูงกว่ำ ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรฯ ย่อมมีผลผูกผันมหำวิทยำลัย 
(เทียบค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๕๘)
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หลักส าคัญในการใช้อ านาจ คือ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ
รัฐธรรมนูญฯ (แม้เลิกไป แต่หลักนี้ยังคงเป็น “หลักทั่วไป”)

• “มำตรำ ๒๙ กำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ำมิได้ 
เว้นแต่โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อกำรที่รัฐธรรมนูญนี้ก ำหนด
ไว้และเท่ำที่จ ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสำระส ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภำพนั้นมิได้

• กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป และไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ ำนำจในกำรตรำกฎหมำยนั้นด้วย

• บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ำมำใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ                     
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยด้วยโดยอนุโลม”

• ปล. เรียกกันทั่วไปว่ำ หลัก “นิติรัฐ” (Legal State) หรือบำงครั้งเรียกหลัก “นิติธรรม” 
(Rule of Law)
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• ท ำให้กำรกระท ำทุกอย่ำงที่รัฐกระท ำแล้วกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของปัจเจกบุคคล 
จะต้องมีกฎหมำยให้อ ำนำจ และกำรใช้อ ำนำจนั้นต้องไม่เกินกว่ำที่กฎหมำยให้อ ำนำจ

• กฎหมำยจึงเป็นทั้งที่มำแห่งอ ำนำจ และเป็นกรอบแห่งกำรใช้อ ำนำจ
• หำกบริหำรไปแล้วเห็นว่ำ กฎหมำยจ ำกัดกรอบกำรบริหำรมำกเกินไป ต้องด ำเนินกำร

เสนอให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยก่อน เพรำะแท้จริงกฎหมำยเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำน 
ไม่ควรให้กฎหมำยเป็นอุปสรรค

• แต่ต้องระวังว่ำ อีกนัยหนึ่ง กฎหมำยก็เป็นกรอบแห่งกำรบริหำรงำนไปพร้อม ๆ กันด้วย 
ตรำบเท่ำที่กฎหมำยยังไม่แก้ไข ก็ต้องบริหำรงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย

• ตัวอย่ำงเช่น มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเพื่อให้กำรบริหำรงำนเกี่ยวกับนิสิตที่แต่ง กำย                       
ผิดระเบียบ มีควำมเรียบร้อย จึงก ำหนดโทษให้มีกำรเฆี่ยน เช่นนี้จะท ำได้หรือไม่?

หลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม
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•จ ำต้องพิจำรณำจำกกฎหมำย และ
กฎระเบียบข้อบังคับที่มีกำรก ำหนดไว้
ของแต่ละมหำวิทยำลัยว่ ำจะให้มี 
“หน้ำที่” และ “อ ำนำจ” มำกน้อย
เพียงใด และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

“หน้าที่” และ “อ านาจ” ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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ค าสั่งทางปกครอง & กฎ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ)

• มหาวิทยาลัย จ าต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะด าเนินการนั้น จะน าไปสู่
การออก “ค าสั่งทางปกครอง” หรือ “กฎ” เพราะกฎหมายที่เก่ียวข้อง
แตกต่างกัน กระบวนการขั้นตอนที่ต้องด าเนินการก็แตกต่างกัน

• ถ้าเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนไว้

• ถ้าเป็น “กฎ” ไม่ต้องดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
แต่ต้องพิจารณาตามหลักการใช้อ านาจรัฐทั่วไป
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 5
“ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง

นิติสัมพันธ์ขึ้นต่อบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ

(2) การอื่นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”
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1. มีลักษณะเป็นการสั่งการ
2. ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  (เจ้าหน้าที่ไม่ดูสถานะข้าราชการ 
แต่ดูอ านาจท่ีใช้ว่าเป็นอ านาจของรัฐที่มอบให้หรือไม่ ถ้าใช่ ก็ใช่)
3. มีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาของฝ่ายปกครองที่มีผลให้เกิดการเคลื่อน
ไหวในสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล (ค าเตือน)?
4. เป็นการใช้อ านาจปกครอง
5. เป็นการกระท าที่มีผลโดยตรงไปสู่ภายนอก
6. เป็นกรณีเฉพาะเรื่อง (ไม่รวมกฎ)



“กฎ”
(๑) ความหมายของ “กฎ”

• พรบ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ มำตรำ ๕ ได้ให้ค ำนิยำม 
“กฎ” ไว้ว่ำ

• “กฎ หมำยควำมว่ำ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ
กระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติ
อื่นที่มีผลบังคับเป็นกำรทั่วไป โดยไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใดหรือบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ”

• พรบ. จัดตั้งศำลปกครองฯ มำตรำ ๓ ให้นิยำมค ำว่ำ “กฎ” ไว้                    
โดยมีข้อควำมเหมือนกัน
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(๒) กฎต้องมีลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

• ลักษณะส ำคัญของ “กฎ” คือ กฎนั้นต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดขึ้นให้มีผลบังคับเป็นกำร
ทั่วไปในลักษณะนำมธรรมที่ก ำหนดกำรกระท ำของบุคคลที่จะตกอยู่ภำยใต้บังคับของ   
กฎนั้น เช่น กำรห้ำมไม่ให้สูบบุหรี่ในผับ บำร์ และสถำนบริกำรอื่น ๆ ตลอดจน
ร้ำนอำหำรในบริเวณที่ไม่มีระบบปรับอำกำศ ตลำด และสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ เป็นต้น  
แต่กฎนี้หำจ ำต้องมีผลบังคับกับคนทุกคนไม่ เพียงแต่ต้องไม่ระบุตัวบุคคลโดยเจำะจง                     
ทีต่้องปฏิบัติตำมกฎนั้น ตลอดจนจะต้องไม่ใช่เรื่องท่ีมุ่งหมำยจะบังคับแก่กรณีใดเป็นกำร
เฉพำะด้วย ทั้งนี้ อำจมีกำรก ำหนดประเภทของบุคคลที่ต้องตกอยู่ภำยใต้กฎนั้น เช่น 
กำรก ำหนดห้ำมไม่ให้ผู้เยำว์ออกจำกบ้ำนหลังเวลำ ๒๒ นำฬิกำ เป็นต้น ดังนั้น กฎเกณฑ์
ใดที่ไม่มีผลบังคับเป็นกำรทั่วไป แม้จะมีกำรจัดท ำในรูปแบบของประกำศ หรือลักษณะ
อื่นใด เช่น เป็นเพียงแนวนโยบำยภำยในของฝ่ำยปกครอง หรือเป็นเพียงกำรแจ้ง
เรื่องรำวให้ทรำบ เป็นต้น ย่อมไม่มีลักษณะเป็น “กฎ”
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กรณีค าสั่งทางปกครอง มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้

1. เงื่อนไขควำมสมบูรณ์ของค ำสั่งทำงปกครองด้ำนกฎหมำยวิธีสบญัญัติ
 เขตอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง
 วิธีพิจำรณำ
 แบบ
 กำรฟังข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอและประเมินข้อเท็จจริงในกำรออกค ำสั่งทำงปกครอง

อย่ำงถูกต้อง
 กำรให้เหตุผลประกอบกำรวินิจฉัย

2. เง่ือนไขควำมสมบูรณ์ของค ำสั่งทำงปกครองด้ำนกฎหมำยสำรบัญญัติ
 เงื่อนไขในกำรใช้อ ำนำจออกค ำสั่งทำงปกครอง
 ค ำสั่งทำงปกครองจะต้องสอดคล้องกับตัวบทกฎหมำยและหลกักฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง
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กรณีออก “กฎ” มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้

1. เง่ือนไขความสมบรูณข์องกฎดา้นกฎหมายวิธีสบญัญตัิ

 เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจในการออก “กฎ”

 กระบวนการขัน้ตอนในการออก “กฎ”

 แบบของ “กฎ”

2. เง่ือนไขความสมบรูณข์องกฎดา้นกฎหมายสารบญัญตัิ

 กฎตอ้งตราขึน้โดยมีกฎหมายใหอ้  านาจในการออกกฎ

 กฎตอ้งออกไมเ่กินวตัถปุระสงคข์องกฎหมายที่ใหอ้  านาจไว้

 กฎตอ้งตราขึน้ไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่นที่มีศกัดิข์องกฎหมาย
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• ในกรณีที่ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจหรือมีส่วนร่วมในกำรออก “ค ำสั่งทำง
ปกครอง” เช่น เสนอให้มีกำรถอดถอนต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือเสนอเพิกถอน
ปริญญำ หรือออก “กฎ” เช่น ระเบียบต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับในมหำวิทยำลัย หำกผู้ได้รับ
ผลกระทบเห็นว่ำ 
– ค ำส่ังทำงปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย ก็จะมีกำรโต้แย้งภำยในภำยปกครอง 

แล้วท้ำยสุดอำจน ำคดีไปฟ้องยังศำลปกครองได้
– กฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย ก็อำจมีกำรฟ้องคดีให้ศำลปกครองเพิกถอนกฎนั้นได้
– หมำยเหตุ  คดีปกครองปกติจะมีกำรร้องขอให้เพิกถอนค ำสั่งหรือกฎ แต่อำจ                 

มีกำรเรียกค่ำเสียหำยรวมไปด้วยได้ เพรำะผู้ฟ้องเห็นว่ำเป็นกำรท ำละเมิดทำง
ปกครอง

ความรับผิดทางปกครองของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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• ในกรณีที่ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยใช้อ ำนำจตำมหน้ำที่แล้วไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นให้ได้รับ
ควำมเสียหำย โดยพื้นฐำนแล้วผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจะตั้งเรื่องฟ้องในทำงแพ่ง เป็นคดีละเมิด
เรียกค่ำเสียหำย  หรือยื่นค ำร้องให้มีกำรชดใช้ค่ำเสียหำย

• ป.พ.พ. มำตรำ ๔๒๐ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ท ำต่อบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมำยให้เขำเสียหำยถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่ำงกำยก็ดี อนำมัยก็ดี เสรีภำพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ดี ท่ำนผู้นั้นท ำละเมิดจ ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรนั้น”

• กรณีที่เป็นกำรท ำละเมิดโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐจ ำต้องพิจำรณำพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งก ำหนดหลักกำรส ำคัญว่ำ หำกเป็นกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำ
ละเมิดในท ำหน้ำที่ หำกไม่ได้กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หน่วยงำนรัฐ
จะต้องรับผิดต่อผู้ถูกท ำละเมิดและมำไล่เบี้ยเอำกับตัวเจ้ำหน้ำที่ไมได้ แต่หำกตัวเจ้ำหน้ำที่
กระท ำละเมิดโดยจงใจหรือประมำทเลินอย่ำงร้ำยแรง หน่วยงำนรัฐที่รับผิดไปแล้ว สำมำรถมำ
ไล่เบี้ยเอำกับตัวเจ้ำหน้ำที่ได้

• กรณีเป็นมหำวิทยำลัยเอกชน ก็ต้องรับผิดตำมหลักในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ คือ 
พิจำรณำว่ำกรรมกำรประจ ำคณะเป็นลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยในฐำนะนำยจ้ำงก็
ต้องรับผิดในละเมิดที่ลูกจ้ำงท ำไปก่อน แล้วไปไล่เบี้ยเอำกับลูกจ้ำงได้

ความรับผิดทางแพ่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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• ในกรณีท่ีผู้บริหำรมหำวิทยำลัยปฏิบัติหน้ำท่ี แล้วมีบุคคลใดเห็นว่ำผู้บริหำรใช้
อ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบก่อให้เกิดควำมเสียหำย ในทำงอำญำบทบัญญัติท่ีนิยม
ใช้เป็นฐำนในกำรฟ้องร้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๕๗

• ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน ปฏิบัติ
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสองหมื่นบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ”

• มำตรำ ๑๕๗ เป็นเสมือนบทครอบจักรวำล นึกอะไรไม่ออก เวลำฟ้องเจ้ำหน้ำท่ี
รัฐก็อำศัยมำตรำนี้ไว้ก่อน

ความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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1. ก่อนกำรใช้อ ำนำจไม่ว่ำจะออก “ค ำส่ัง” หรือ “กฎ” ต้องมั่นใจว่ำมีอ ำนำจตำม
กฎหมำย ดังนั้น กฎระเบียบต่ำง ๆ ควรท ำเป็นแฟ้มไว้ประจ ำห้องประชุม

2. ก่อนใช้อ ำนำจ เปิดโอกำสให้คนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงหรือแสดงควำมเห็น “รับฟัง 
แต่ไม่จ ำต้องปฏิบัติตำม” กรณีออกกฎ

3. กรณีที่ส ำคัญ ควรขอควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกฎหมำยของมหำวิทยำลัยให้มำให้
ค ำปรึกษำก่อนมีกำรใช้อ ำนำจ จะได้ด ำเนินกำรขั้นตอนที่รอบคอบ (ปกติไม่มีกำรจ้ำง
นักกฎหมำยภำยนอกมำช่วย)

4. เมื่อมีกำรออกค ำส่ังทำงปกครองหรือกฎไปแล้ว มีกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครอง 
ต้องประสำนงำนกับมหำวิทยำลัยและอัยกำรในกำรสู้คดีอย่ำงใกล้ชิด เพรำะกำรแพ้
คดีปกครอง อำจน ำไปสู่คดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗ 
ได้ เพรำะคนฟ้องที่ชนะคดีจะน ำผลของคดีปกครองเป็นฐำนในกำรฟ้องคดีอำญำ

กลยุทธิ์ในการลดปัญหาการฟ้องร้องจากบุคลากร

88มานิตย ์จมุปา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



1. บำงมหำวิทยำลัยจะมีบุคลำกรท่ีเป็น “นักร้อง” อะไรไม่ได้ตำมต้องกำรจะ 
“ร้อง” และ “ฟ้อง”

2. หำกมีแบบนี้ กำรบริหำรจัดกำร ต้องตั้งกำรป้องกันอย่ำงเต็มที่ รอบคอบเป็น
สองเท่ำเป็นอย่ำงน้อยในประเด็นทำงกฎหมำย อำจต้องปรึกษำฝ่ำยกฎหมำย
ของมหำวิทยำลัย

3. เปิดโอกำสให้ “นักร้อง” ได้มีโอกำสได้ข้อมูล และอภิปรำย หรือแสดง
ควำมเห็นให้เต็มที่ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี

4. กำรกระท ำกำรใด ๆ ท่ีกระทบต่อบุคลำกร แม้กฎหมำยไม่ได้บังคับว่ำต้องรับ
ฟังควำมคิดเห็นก่อน ก็ควรรับฟังควำมคิดเห็นก่อน

5. ท้ำยสุด หำก “นักร้อง” ยังคงเป็น “นักร้อง” ก็ต้องสู้คดีกันต่อไป

ท าอย่างไร เม่ือต้องเจอกับ “นักร้อง” คือ อะไร ๆ ก็ฟ้องหมด
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• เจตนำที่จะกระท ำผิดหรือไม่ ไม่ว่ำในทำงอำญำ ในทำงแพ่ง หรือทำง
ปกครองนั้น ถือหลักตรงกันอย่ำงหนึ่ง คือ “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนำ” 

• กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนำ คือ ต้องพิจำรณำว่ำ กำรกระท ำนั้นบุคคลนั้นจะ
อยู่ในภำวะวิสัยที่จะรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ตนกระท ำได้หรือไม่ แต่บุคคลไม่อำจ
อ้ำงควำมไม่รู้กฎหมำยเพื่อหลุดพ้นควำมรับผิดได้

• ตัวอย่ำงชัดเจน คือ กรณี ป.ป.ช. ขึ้นเงินเดือนให้ตนเอง โดยเห็นว่ำ 
เป็นกำรก ำหนดเบ้ียประชุม แต่ปรำกฏว่ำมีกำรทักท้วงแต่แรกว่ำไม่มี
อ ำนำจ ท้ำยสุดศำลฎีกำ เป็นว่ำ เจตนำกระท ำควำผิด ถูกพิพำกษำจ ำคุก 
แต่รอลงอำญำ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะอ้างว่าท าผิดไปแบบไม่เจตนาได้หรือไม่
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