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กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายและคดีความ
และ
ข้อคิดความเห็นภายในส่ วนงานจากการประเมิน
สื บเนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้ส่งเรื่ องให้สาํ นักงานคดีปกครองขอนแก่น ดําเนินคดีแทน
มหาวิ ท ยาลัย ในคดี ห มายเลขดําที่ ๓/๒๕๖๑ ของศาลปกครองขอนแก่ น ระหว่าง นายพุ ท ธชาติ
คําสําโรง ผูฟ้ ้ องคดี อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่๑ กับพวก ตามขั้นตอน
และแนวปฏิ บัติในคู่มือนี้ แต่ ต่อมาสํานักงานคดี ป กครองขอนแก่ น ได้มีห นังสื อที่ อส.๐๐๓๑.๑/
๑๒๕๒ แจ้งว่า ได้ต รวจสอบและประเมิ น ในการสรุ ป ข้อ เท็ จ จริ งและรู ป แบบในการส่ งเรื่ อ งให้
สํานักงานอัยการสู งสุ ด ดําเนิ นคดีแทนแทนแล้ว จึงเสนอแนะขอให้มหาวิทยาลัยจัดทํารู ปแบบและ
แนวทางส่ งสรุ ปข้อเท็จจริ งเบื้องต้นและข้อโต้แย้งคําฟ้องให้ครบถ้วน ต่อสํานักงานอัยการสู งสุ ดตาม
รู ปแบบและแนวทาง ดังนี้
วิธีการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน
1. การส่งเรื่อง
1.1 ให้มีหนังสือส่งเรื่องถึง "อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น" ที่อยู่ สำนักงานคดี
ปกครองขอนแก่น อาคารสำนักงานอัยการภาค 4 ชั้น 3 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
1.2 ส่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรมเจ้าสังกัด ผู้กำกับดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีหรือจะฟ้องคดีนั้น ตามระเบียบของทาง
ราชการ
1.3 ให้ระบุตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ พร้อมด้วย
หมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก
1.4 ในกรณีขอให้แก้ต่างคดี
ให้ส่งเรือ่ งถึงพนักงานอัยการก่อนวันครบกำหนดยื่นคำให้การ
ตามที่ศาลสั่ง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากคดีใกล้จะครบระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ยื่นคำให้การ ก่อนส่ง
เรื่องให้พนักงานอัยการ
ให้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอนแก่นเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
ออกไปอีก 30 วัน แล้วรีบแจ้งผลการขอ ขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้พนักงานอัยการทราบโดยด่วน
1.5 ในกรณีขอให้ว่าต่างคดี
ให้ส่งเรือ่ งถึงพนักงานอัยการก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาที่
จะต้องยื่นคำ ฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 49, 50 หรือ 51 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 “มาตรา 51 การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ให้
ยื่นฟ้องภายใน 1 ปี และการฟ้อง คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ให้ยนื่ ฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบ ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี” และก่อนจะขาดอายุ
ความไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทัง้ นี้เพื่อให้พนักงานอัยการ สามารถดำเนินการได้ทันโดยไม่เสียหายต่อคดี

2

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

2. เอกสารที่ตอ้ งส่งไปในเบือ้ งต้นพร้อมกับหนังสือนำส่งเรื่อง
2.1 ใบมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี ในกรณีขอให้แก้ต่าง หรือของผู้ฟ้องคดีในกรณีขอให้ว่าต่าง
(ขอรับแบบฟอร์มใบมอบอำนาจได้ที่สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง
เว็บไซต์ สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น (http://www.kk-ad.ago.go.th) ลงลายมือชื่อของผู้มอบ
อำนาจและ พยาน โดยยังไม่ต้องกรอกข้อความ จำนวน 2 ฉบับ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีขอให้แก้ต่าง หรือของผู้ฟ้องคดีในกรณีขอให้
ว่าต่าง ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
2.3 คำสั่งเรียกให้ทำคำให้การและสำเนาคำฟ้องในกรณีขอให้แก้ต่าง
2.4 บันทึกคำชี้แจงเบื้องต้นพร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น หรือจัดส่งทาง E-mail address
: kkad235563@gmail.com
2.4.1 กรณีขอให้แก้ต่าง ให้ทำเป็นบันทึกคำชี้แจงเบื้องต้นของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมี
รายละเอียด เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกฟ้องและข้อโต้แย้งตามประเด็นในคำฟ้องและตาม
ประเด็นที่ศาลกำหนด ทั้งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ถูก
กล่าวหาในคำฟ้อง จำนวน 1 ชุด บันทึกคำชี้แจงตอนใดกล่าวซ้ำถึงชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือชื่อของผู้ถูกฟ้อง
คดีให้ใช้คำว่า "ผู้ฟ้องคดี" หรือ"ผู้ถูก ฟ้องคดี" ในกรณีที่ "ผู้ฟ้องคดี" หรือ "ผู้ถูกฟ้องคดี" มีหลายคนหรือ
หลายหน่วยงานก็ให้ระบุลำดับที่ของผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่กล่าวถึงไว้ด้วย กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี
หลายคน หรือหลายหน่วยงานร่วมกันขอให้พนักงานอัยการ ดำเนินคดีแทน และข้อเท็จจริงที่ชี้แจงในคดี
ดังกล่าวเกี่ยวพันกันกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนหรือหลายหน่วยงานนั้น อาจร่วมกันทำคำชี้แจงไปในฉบับ
เดียวกันได้
2.4.2 กรณีขอให้ว่าต่าง
ให้ทำเป็นบันทึกคำชี้แจงเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีโดยมี
รายละเอียดเรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟ้อง ทั้งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลใน
การที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จำนวน 1 ชุด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีหลายคนหรือหลายหน่วยงาน
ร่วมกันขอให้พนักงานอัยการฟ้องคดีและดำเนินคดีแทน และข้อเท็จจริงที่ชี้แจงในคดีดังกล่าวเกี่ยวพัน
กันกับผู้ฟ้องคดีหลายคนหรือหลายหน่วยงาน นั้น อาจร่วมกันทำคำชี้แจงไปในฉบับเดียวกันได้
2.5 ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่รบั รองสำเนาถูกต้อง ข้อมูลที่บันทึกสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทาง เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงในข้อ 2.4 ซึ่งกำกับ
เลขที่เรียงตามลำดับตามคำชี้แจง ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน
2.5.1 กรณีขอให้แก้ต่าง ให้เตรียมเอกสารสำหรับยื่นต่อศาลจำนวนชุดเท่าที่ระบุใน
คำสั่งเรียกให้ ทำคำให้การและสำหรับพนักงานอัยการอีก 1 ชุด
2.5.2 กรณีขอให้ว่าต่าง ให้เตรียมเอกสารสำหรับยื่นต่อศาล จำนวน 1 ชุด สำหรับ
พนักงาน อัยการ จำนวน 1 ชุด และสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีจำนวนชุดเท่ากับจำนวนผู้ถูกฟ้องคดี
2.6 แผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD) คำชี้แจงดังกล่าวในข้อ 2.4 (ถ้ามี)
2.7 ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในกรณีขอให้ว่าต่าง เป็นค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ 2 ของ
ทุน ทรัพย์ที่จะฟ้องคดีแต่ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท โดยส่งเป็นเงินสด หรือตั๋วแลกเงิน ในกรณีทสี่ ่ง
เป็นตั๋วแลก เงิน ให้สั่งจ่ายในนาม "สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น" ในกรณีหน่วยงานปกครองทางผู้ส่ง
เงินค่าธรรมเนียม ไม่ใช่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ให้หมาย
เหตุในการนำส่งเงินด้วยว่าเป็น "เงินงบประมาณ" หรือ "เงินนอกงบประมาณ"
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3. การประสานงานคดีหลังจากส่งเรื่อง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดี หรือผู้ประสานงานคดี ประสานงานคดีไปยังพนักงานอัยการเจ้าของ
สำนวน ผู้รับผิดชอบภายใน 5 วัน เพื่อการนัดหมายในการเตรียมการดำเนินคดี ให้ผู้ถกู ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดี
และหรือประสานงานคดีติดตามเรื่องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปหรือนำบุคคลผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นไปให้
พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนผู้รับผิดชอบ เพื่อซักถามเป็นพยาน นำพนักงานอัยการไปตรวจสอบ
สถานที่บุคคลหรือสิ่งอื่นใด เพื่อประกอบการพิจารณาตลอดจนอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในการ
ดำเนินคดีจนกระทั่งคดีถึงที่สุด
โดยมหาวิทยาลัยได้มอบกองนิติการดําเนินการและในที่ประชุมกองนิติการในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ใช้ตามรู ปแบบและแนวทาง
ปฏิบตั ิตามที่สาํ นักงานคดีปกครองขอนแก่นแนะนําดังกล่าว
โดยได้นาํ มาปรับปรุ งขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ประสานงานพนักงานอัยการในการดําเนินคดีกรณี มหาวิทยาลัย หรื อเจ้าหน้าที่ถูกฟ้อง
หรื อถูกฟ้องร่ วมกัน แล้ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประสานงานพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
กรณีมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ฟ้องคดีหรื อเป็ นโจทก์

รับเรื่ องจาก
หน่วยงาน/กอง// อื่นๆ
แจ้งข้อเท็จจริ งพร้อมเอกสาร
หลักฐาน

พิจารณาข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ทําบันทึกสรุ ปเรื่ องพร้อมเอกสาร
ประกอบ

ร่ างหนังสื อเสนออธิการบดีลงนามถึง
อัยการสู งสุ ดหรื อสํานักงานอัยการที่
รับผิดชอบในเขตศาลที่จะฟ้องคดีขอให้
พิจารณาดําเนินคดีแทนมหาวิทยาลัย

รับการประสานจาก
พนักงานอัยการผูร้ ับผิดชอบ
คดีในการ ดําเนินคดีจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ประสานงานพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
กรณีมหาวิทยาลัย หรื อเจ้ าหน้ าที่ถูกฟ้ องหรื อถูกฟ้ องร่ วมกัน
( มหาวิทยาลัย/อธิการบดี )
ได้รับหมายเรี ยก/ คําสัง่ ศาล
พร้อมสําเนาคําฟ้อง
แจ้งให้ยนื่ คําให้การแก้

-

-

ศาลยุติธรรม ( ศาลแพ่ง,ศาลจังหวัด,ศาลแขวง) หากรับหมาย
ต้องยืน่ คําให้การภายใน 15 วัน นับแต่รับหมาย แต่ถา้ ปิ ดหมาย
จะนับเพิ่มอีก 15 วัน (รวมเป็ น 30 วัน)
ศาลปกครอง ระยะเวลาเป็ นไปตามคําสัง่ ที่ศาลกําหนด (เป็ นดุลย
พินิจของศาล และศาลอาจอนุญาตให้ขยายออกไปอีกได้)

ร่ างหนังสื อเสนออธิการบดีลงนาม ถึงอัยการสู งสุ ด หรื อสํานักงานอัยการที่
รับผิดชอบพื้นที่ในเขตอํานาจศาล ขอให้พิจารณาดําเนินคดีแก้ต่างแทน
มหาวิทยาลัย หรื อเจ้าหน้าที่ ( พร้อมใบแต่งทนายความ/ใบมอบอํานาจ )

- ประสานเจ้าหน้าที่สาํ นัก กอง โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดี
- รวบรวมข้อเท็จจริ ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
- รับการประสานจากพนักงานอัยการจนกว่าคดีถึงที่สุด

6

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอรับชําระหนีใ้ นคดีล้มละลาย

ศาลมีสงั่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้
มหาวิทยาลัย และได้ประกาศโฆษณา
คําสัง่ ในราชกิจจานุเบกษา

เจ้าหน้าที่ (นิติกร) จัดทําบันทึกพร้อมใบมอบอํานาจขอรับชําระหนี้ (แบบฟอร์มของ
กรมบังคับคดี)เสนออธิการบดีลงนาม มอบอํานาจให้นิติกรผูร้ ับผิดชอบไป
ดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

ยืน่ คําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ พร้อมใบมอบอํานาจ
( กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอฯ แบบ ล.29 ) ทั้งนี้ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน
นับแต่วนั ที่ประกาศโฆษณาคําสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด

เข้ารับการไต่สวน และประชุมเจ้าหนี้ ตามที่เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์กาํ หนดนัดจนกว่าศาลจะมีคาํ สัง่ เกี่ยวกับ
การขอรับชําระหนี้( ให้ได้รับชําระตามคําขอ, หรื อยกคํา
ขอหรื อให้ได้รับชําระเพียงบางส่ วน )
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ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ขั้นตอนการการปฏิบัติงาน
การบังคับคดี

ลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย
ไม่ชาํ ระหนี้ตามคําพิพากษา
( ลูกหนี้ทราบคําบังคับแล้ว)

ขอออกหมายบังคับคดีร่างหนังสื อกรมถึงอัยการสู งสุ ด หรื อสํานักงาน
อัยการผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินคดีน้ นั ๆ แล้วแต่กรณี ขอให้ดาํ เนินการ
เพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี

สื บหาทรัพย์สินของลูกหนี้ทุกชนิด หากพบให้ไปยืน่ คําร้องต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ขอให้ไปดําเนินการบังคับคดี ( เสนอใบมอบอํานาจให้ลงนาม
มอบให้นิติกร นําเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทําการยึดทรัพย์ )

ติดตามความเคลื่อนไหว การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ( เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะประกาศแจ้งให้ทราบหาก
จะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินใดที่ยดึ
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ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
( มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
( กรณี มีเจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิด ) จัดทําร่ างคําสัง่
กรมเสนออธิการบดีลงนามเรี ยกให้
เจ้าหน้าที่ผทู ้ าํ ละเมิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
( คําสัง่ ทางปกครอง )

ดําเนินการจัดให้มีการส่งคําสัง่ หรื อแจ้งคําสัง่ ไปยังเจ้าหน้าที่ผทู ้ าํ
ละเมิดที่ตอ้ งชดใช้ค่าเสี ยหาย (นําส่งหรื อส่งไปรษณี ยต์ อบรับ )

( เจ้าหน้าที่ผตู ้ อ้ งชดใช้ค่าเสี ยหายอุทธรณ์คาํ สัง่ )
ให้พิจารณาข้อเท็จจริ งข้อกฎหมาย และความเห็น เสนอเพื่อพิจารณา
อุทธรณ์ หากอธิการบดีไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ให้เสนออุทธรณ์ไปยังผู ้
มีอาํ นาจเพื่อพิจารณาต่อไปและแจ้งให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบด้วย

-

กรณี ไม่อุทธรณ์และเพิกเฉย
ให้สืบหาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผตู ้ อ้ งชดใช้ค่าเสี ยหาย
หากพบ ให้จดั ทําร่ างคําสัง่ ยึด หรื ออายัด เสนอลงนาม
และไปดําเนินการยึด หรื ออายัด เพื่อนําออกขาย
ทอดตลาดต่อไป

