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การปฏิบัติงาน
ด้ านคดีความ
ลักษณะและขอบเขตของงาน
ลักษณะของงานและขอบเขตงาน เป็ นการประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อดาเนินคดี
แทนมหาวิทยาลัย ทั้งกรณี ที่เป็ นผูฟ้ ้ องคดี หรื อถูกฟ้ องคดี ตลอดไปจนถึ งชั้นการบังคับคดี ซึ่ งการ
ด าเนิ น คดี หมายความถึ งการด าเนิ น การเกี่ ยวกับ คดี ในชั้น ศาลไม่ ว่าจะเป็ นศาลปกครองหรื อศาล
ยุติธรรม หรื อศาลพิเศษที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนเตรี ยมฟ้องคดี ยืน่ ฟ้องคดี หรื อแก้คา
ฟ้ องคดี การดาเนิ นกระบวนพิจารณาในศาล จนถึงศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่ง และในชั้นของการ
บังคับ คดี แต่ อ าจมี บ างกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลัย หรื อ อธิ ก ารบดี บังคับ ใช้ก ฎหมายโดยตรงคื อ การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยการ
ออกคาสั่งทางปกครองในลักษณะต่างๆ เช่น คาสั่งยึด อายัด หรื อคาสั่งให้ขายทอดตลาดซึ่ งทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ผูท้ าละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เหล่านี้
ซึ่ งเป็ นวิธีการและขั้นตอนที่ ดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย (นิ ติกร) ในฐานะผูร้ ับมอบ
อานาจจากอธิการบดี

หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึงหน่ วยงานที่นิติกรในฐานะผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัย หรื อ
ผูไ้ ด้รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลัย ไปด าเนิ น การด้านการด าเนิ น คดี หรื อ เกี่ ย วข้อ งการกับ การ
ดาเนินคดี
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สถานีตารวจต่างๆ (สานักงานตารวจแห่งชาติ)
สานักงานอัยการสู งสุ ด หรื อสานักงานอัยการจังหวัดต่างๆ
ศาลยุติธรรม (ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด)
ศาลปกครอง
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สานักระงับข้อพิพาท สานักอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี หรื อสานักงานบังคับคดีจงั หวัดต่างๆ
กรมที่ดิน หรื อสานักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ
กรมการขนส่ งทางบก หรื อสานักงานขนส่ งเขตพื้นที่ หรื อสานักงานขนส่ งจังหวัด
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง หน่ วยงานที่นิติกรในฐานะผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย หรื อผู ้
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไปดาเนินการด้านการดาเนินคดี หรื อเกี่ยวข้องการกับการดาเนินคดี
ซึ่งจะขอยกมากล่าวถึงในลักษณะของประเภทคดีที่ตอ้ งดาเนินการ ดังนี้
1 ประเภทคดีแพ่ง ซึ่ งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาล และขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรื อ
คาสั่ง ให้อีกฝ่ ายหนึ่งชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อใช้ราคาทรัพย์สิน ซึ่งจะเกิดจากการกระทาที่เป็ นการละเมิด
กับ ทรั พ ย์สิ น หรื อ สิ ท ธิ ข องมหาวิ ท ยาลัย และรวมถึ ง เรื่ อ งผิ ด สั ญ ญา ผิ ด ข้อ ตกลงต่ า งๆ เป็ นต้น
ส่ วนมากจะเป็ นเรื่ องของการผิดสัญญาจ้าง เรี ยกค่าปรับค่าเสี ยหาย ซึ่ งเมื่อจะดาเนินการฟ้องบุคคลใด
ในทางแพ่ง หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจะขอความร่ วมมือนั้นมีดงั นี้
- สานักงานอัยการสู งสุ ด หรื อสานักงานอัยการจังหวัดต่างๆ แล้วแต่กรณี วา่ ข้อพิพาท
หรื อมูลคดีอยูใ่ นเขตอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลใด เช่น หากมูลความแห่ งคดีจะต้องยื่นฟ้อง
หรื อยื่นคาให้การต่อศาลแพ่ง หน่วยงานที่ตอ้ งประสานขอความร่ วมมือได้แก่สานักงานอัยการสู งสุ ด
แต่ถา้ หากในต่างจังหวัดก็จะเป็ นสานักงานอัยการจังหวัดต่างๆ ที่รับผิดชอบในเขตศาลจังหวัดนั้นๆ
- กรมบังคับ คดี หรื อ ส านัก งานบังคับ คดี จ ังหวัด ต่ างๆแล้ว แต่ ก รณี ในกรณี มี ค วาม
จาเป็ นต้องดาเนินการบังคับคดีเมื่อภายหลังที่ศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว จากกรณี ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ของกรมชลประทานไม่ปฏิบตั ิตามคาพิพากษา
- กรมที่ดิน หรื อสานักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ แล้วแต่กรณี เป็ นกรณี ที่มหาวิทยาลัย โดย
นิ ติกรจะต้องไปดาเนิ นการขอความร่ วมมื อในส่ วนที่ เกี่ ยวกับข้อมูลด้านเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคารชุด บ้าน เป็ นต้น ทั้งก่อนฟ้อง ระหว่างดาเนินคดี และ
หรื อในชั้นบังคับคดี เช่น ขอคัดถ่ายสาเนาโฉนดที่ดิน สาเนาหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3,
น.ส. 3ก) เพื่ออ้างประกอบการดาเนินคดี เป็ นต้น
- กรมการขนส่ งทางบก หรื อสานักงานขนส่ งเขตพื้น ที่ หรื อสานักงานขนส่ งจังหวัด
แล้วแต่กรณี ในกรณี ตอ้ งการใช้เอกสารประกอบการดาเนิ นคดีในชั้นบังคับคดี เช่น สาเนาเอกสาร
แสดงการเป็ นเจ้าของรถยนต์ และหรื อรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2 ประเภทคดีอาญา คดีอาญาได้แก่คดีที่โจทก์ยนื่ ฟ้องต่อศาลขอให้มีคาพิพากษาลงโทษ
จาเลย เช่น ให้ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ หรื อริ บทรัพย์สิน ในส่ วนของมหาวิทยาลัย เมื่อปรากฏ
ว่ามีผกู ้ ระทาความผิดอาญาและทาให้มหาวิทยาลัยเสี ยหาย นิ ติกร หรื อเจ้าหน้าที่อื่นของมหาวิทยาลัย
โดยเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากอธิ การบดี ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้สืบสวนสอบสวนนาตัว
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ผูก้ ระท าความผิด มาฟ้ อ งลงโทษ ดังนั้น กรณี น้ ี หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งได้แ ก่ สถานี ต ารวจต่ างๆ ที่
รับผิดชอบคดี
3 ประเภทคดี ปกครอง คดี ปกครองหมายถึงคดี ที่ ขอ้ พิพาทอยู่ในอานาจการพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง เช่น คดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างงานต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัย
กับบริ ษ ทั ห้างร้ านต่ าง คดี พิ พ าทเกี่ ยวกับ กรณี ที่ มหาวิท ยาลัยออกคาสั่งทางปกครอง หรื อกรณี ที่
เจ้าหน้าที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย ปฏิ บัติ ต ามหน้าที่ แ ละไปละเมิ ด บุ ค คลภายนอก เป็ นต้น หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานอัยการสู งสุ ด หรื อสานักงานคดีปกครอง(อัยการ) ต่างๆ ที่รับผิดชอบตามเขต
อานาจศาลปกครอง และศาลปกครองกลาง หรื อศาลปกครองส่ วนภูมภาค แล้วแต่กรณี

กฎหมาย / กฎ / ระเบียบที่เกีย่ วข้ อง
ด้วยที่มหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานทางปกครอง การดาเนินการใดๆ ในทางปกครองต้อง
มีกฎหมาย หรื อกฎ ระเบียบ ให้อานาจกระทาการไว้ การกระทานั้นจึงจะชอบด้วยกฎหมายแต่ก็มีการ
กระท า หรื อ นิ ติ ก รรมบางประเภทที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได้ท ากับ คู่ ก รณี หรื อ เอกชนหรื อ ประชาชน
ในฐานะที่ เท่ าเที ย มกัน ดังนั้น เมื่ อ เกิ ด ข้อ พิ พ าทขึ้ น ไม่ ว่ามหาวิ ท ยาลัย จะเป็ นฝ่ ายผูฟ้ ้ อ งคดี หรื อ
ถู ก ฟ้ อ งคดี ก็ ต าม กฎหมาย หรื อ กฎ หรื อ ระเบี ย บ ที่ จ ะยกขึ้ น พิ จ ารณาประกอบในการด าเนิ น คดี
มีดว้ ยกันหลายฉบับ แต่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงประกอบด้วย
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3. พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483
4. พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พุทธศักราช 2498
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2540
4. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.2530
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
9. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
10. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด พ.ศ.2543
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ขั้นตอนในการดาเนินการ
โดยที่ ห น้ า ที่ ภารกิ จของมห าวิ ท ยาลั ย คื อ การจั ด การศึ ก ษ าระดั บ อุ ค มศึ ก ษ า
ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของภาคสั ง คม ตลอดจนบริ หารจั ด การเพื่ อ ป้ องกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด
จนเกิดความเสี ยหาย ดังนั้น ภารกิจหลักคือ เป็ นสถานศึกษาและวิจยั มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา วิจยั
ส่ งเสริ มและให้บริ การทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ พ ระภิ กษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการ
ทะนุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือต้องจัดหาสถานที่ศึกษาและวิจยั ให้เพียงพอต่อความต้องการตาม
ภารกิ จ เช่ น ก่ อสร้ างอาคารสถานที่ ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งการว่าจ้างเอกชนเข้าดาเนิ น การก่ อสร้ างงาน
ก่อสร้างก็ดี ปรากฏว่ามีขอ้ พิพาทกันอยูเ่ นื องๆ เช่น กรณี มหาวิทยาลัยทาสัญญาว่าจ้างบริ ษทั ห้างร้าน
ก่อสร้างงาน ก็พบว่ามีการฟ้ องร้องกันเป็ นคดีเป็ นประจา อันเนื่ องมาจากการผิดสัญญาจ้างบ้าง งาน
ชารุ ดเสี ยหายหรื อบกพร่ องบ้าง หรื อทิ้งงาน เหล่านี้เป็ นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเป็ นผูฟ้ ้องคดีหรื อผูถ้ ูก
ฟ้องคดีกไ็ ด้แล้วแต่ขอ้ เท็จจริ ง
เมื่อเกิดกรณี พิพาทเกี่ยวกับสัญญาข้อเรี ยกร้องจะเป็ นเรื่ องเรี ยกค่าปรับ ค่าเสี ยหาย เมื่อ
มหาวิ ท ยาลัย ได้ท วงถามให้ คู่ สั ญ ญาช าระแต่ คู่ สั ญ ญากลับ เพิ ก เฉย หรื อ มี ข้อ โต้เถี ย งโต้แ ย้ง และ
มหาวิทยาลัยก็ไม่มีทางอื่นที่จะบังคับให้คู่สัญญาชาระค่าปรับค่าเสี ยหายได้ มีเพียงวิธีการฟ้ องคดีต่อ
ศาลให้ศาลมีคาพิพากษา มีคาบังคับ ตลอดจนออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้ชาระ หรื อบังคับเอากับ
ทรัพย์สินของคู่สญ
ั ญาได้เท่านั้น แต่ในบางสัญญาผูร้ ับจ้างอาจเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
และตนเองไม่ตอ้ งรับผิดในค่าปรับค่าเสี ยหาย หรื อตนมีสิทธิ จะได้รับเงินค่าจ้าง ค่าเสี ยหายตามสัญญา
และหรื อตามกฎหมายเช่นกัน เมื่อมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น และไม่อาจตกลงกันได้จึงต้องระงับข้อโต้แย้ง
หรื อข้อพิพาทด้วยวิธีฟ้องเป็ นคดีต่อศาล
ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างนั้น เมื่อมหาวิทยาลัย หรื อหน่ วยงานในสังกัด แจ้งความ
ประสงค์มายังกองนิ ติการ ขอให้ดาเนิ น การด้านกฎหมายกับคู่สัญญาที่ ปฏิ บตั ิ ผิดสัญ ญา เช่ น เรี ยก
ค่าปรับ ค่าเสี ยหาย เมื่ อได้รับมอบหมายให้พิจารณา ดาเนิ นการ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเรื่ อง
พิจารณาและดาเนินการในฐานะผูป้ ระสานงานคดีกบั พนักงานอัยการ
ลัก ษณะของการดาเนิ น การทางด้านคดี และการอื่ น ที่ เกี่ ยวเนื่ องหรื อต่ อเนื่ องกับ การ
ดาเนินคดี หรื อเสมือนหนึ่งเป็ นการบังคับคดี จะขอแยกเป็ นลักษณะคดีและขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ได้ ดังนี้

1. คดีแพ่ง ( ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ละเมิด คาสัง่ ทางปกครอง )
กรณีมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ฟ้องคดี
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ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
1. เมื่อได้รับมอบหมายเรื่ องไปดาเนิ นการ สิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นเบื้องต้นคือเรื่ องของ
อายุความ หรื อระยะเวลาในการฟ้ องคดี ว่า เมื่ อจะฟ้ องคดี ต้องยื่น ฟ้ องต่ อศาลใด มี อายุความ หรื อ
ระยะเวลาในการยื่ น ฟ้ อ งคดี ถึ ง เมื่ อ ใด เนื่ อ งจากสั ญ ญาบางเรื่ อ งเป็ นสั ญ ญาทางแพ่ ง ธรรมดา
ในขณะที่ บ างเรื่ อ งเป็ นสั ญ ญาทางปกครองขึ้ นอยู่ กับ ข้อ เท็ จ จริ ง และเนื้ อ หาของแต่ ล ะสั ญ ญา
( พิจารณาและศึกษาจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542 และแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสู งสุ ด ) หากเป็ นสัญญาทางแพ่งธรรมดา ต้องยื่นฟ้อง
คดีต่อศาลยุติธรรม ( ศาลแพ่ง หรื อศาลแขวงหรื อศาลจังหวัด ) แต่ถา้ เป็ นสัญญาทางปกครองต้องยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งอายุความหรื อระยะเวลาในการฟ้องคดีท้ งั สองสัญญาแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อ
เป็ นการจัดลาดับความเร่ งด่วนนัน่ เอง
2 พิ จารณารายละเอี ยดข้อ เท็จ จริ งของเรื่ อ งตามเอกสาร ว่าเป็ นเรื่ อ งใด เช่ น เรื่ องผิด
สัญญา หรื อเรื่ องงานชารุ ดบกพร่ อง หรื อผิดข้อตกลง เป็ นต้น และให้จดั ทาลาดับเรื่ องจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ( เพื่อความสะดวกในขณะจัดทาบันทึกข้อเท็จจริ งส่ งพนักงานอัยการพิจารณาฟ้องคดี )
2.1 หนังสื อสัญญาจ้าง หรื อประกาศ หรื อเอกสารในรู ปแบบอื่น(กรณี การจัดซื้ อจัด
จ้างที่ไม่ได้ดาเนิ นการเป็ นสัญญา เช่น จัดซื้ อจัดหาโดยวิธีการสอบราคาอาจจะมีเพียงใบเสนอราคา )
ว่าเป็ นเรื่ องการจัดซื้อจัดจ้าง หรื อจัดหาสิ่ งใด มีขอ้ ผูกพันระหว่างกันอย่างไรบ้าง
2.2 เอกสารต่ างๆ ที่ ท าขึ้ น หรื อ โต้ต อบกัน ในระหว่างการบริ ห ารสั ญ ญา หรื อ ที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อจัดหาโดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการประกวดราคา ทาสัญญา บริ หาร
สัญญา(ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามสัญญา) จนถึงการบอกเลิกสัญญา และเรี ยกให้คู่สัญญารับผิดตาม
เงื่อนไขสัญญา (กรณี ผิดสัญญา) หรื อนับแต่ข้ นั ตอนการประกาศสอบราคา ยืน่ ซองเสนอราคา รับราคา
ยกเลิกการรับราคา ตลอดจนการเรี ยกให้รับผิดในค่าปรับ และหรื อค่าเสี ยหาย เป็ นต้น
2.3 พิ จ ารณาข้อ ผูก พัน ตามสั ญ ญา ข้อ ตกลง และหรื อ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งว่า
มีแค่ไหนเพียงใด ตลอดจนพิจารณาว่านอกจากคู่สัญญา หรื อคู่กรณี แล้วยังมีบุคคลอื่นที่จะต้องร่ วมรับ
ผิดหรื อต้องรับผิดเพื่อการนี้ดว้ ยอีกหรื อไม่อย่างไร เช่น ธนาคารซึ่งอาจต้องรับผิดในฐานะผูค้ ้ าประกัน
เป็ นต้น ในส่ วนของเอกสารบางรายการนั้น หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนั้นอาจไม่ได้ส่งมาพร้อมกับ
เรื่ องในครั้ งแรก หรื อหากเห็ น ว่าต้องการเอกสารหลัก ฐานใดเพิ่ มเติ ม ให้ป ระสานหน่ วยงานหรื อ
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่ องนั้นๆโดยตรง
3. เมื่อพิจารณาได้ความ และได้จดั เตรี ยมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 แล้ว ให้จดั ทาร่ าง
หนังสื อ เรื่ อง ขอให้พิจารณาฟ้ องคดี เรี ยกค่าปรับ หรื อค่าเสี ยหายหรื อทั้งสองอย่างแล้วแต่กรณี ถึง
อัยการสู งสุ ด ในกรณี คดี อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง หรื ออธิ บดี อยั การฝ่ ายคดี
ปกครอง กรณี คดีอยูใ่ นอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง หรื อ อธิ บดีอยั การฝ่ ายคดี
ปกครอง.....(ชื่ อ ส านัก งานคดี ป กครองในส่ ว นภู มิ ภ าค)... หรื อ อัย การจังหวัด แล้ว แต่ ก รณี เสนอ
อธิ การบดี เพื่อพิจารณาลงนาม(ให้เสนอใบแต่งทนายความ หรื อใบมอบอานาจไปพร้อมกับหนังสื อ
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นั้น ด้ว ย ส่ ว นจะเสนอให้ ล งนามจ านวนกี่ ฉ บับ นั้น ให้ พิ จ ารณาตามจ านวนบุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลัย
ประสงค์ตอ้ งการให้ฟ้องคดี) ซึ่ งเนื้ อหาของหนังสื อควรมีลกั ษณะเป็ นการเสนอข้อเท็จจริ งประกอบ
เอกสารโดยอาจระบุ เอกสารประกอบเป็ นเอกสารหมายเลข... ตามลาดับ อนึ่ ง กรณี น้ ี หากเห็ น ว่า
หนังสื อนั้นจะมีรายละเอียดหรื อข้อความมากเกินความเหมาะสมตามรู ปแบบของหนังสื อราชการคือ
เมื่ อ จัด พิ ม พ์แ ล้ว อาจมี จานวนหลายหน้า ก็ส ามารถท าในรู ป แบบของบัน ทึ ก ข้อเท็จจริ งประกอบ
เอกสารหลักฐานอีกต่างหากแยกจากหนังสื อดังกล่าวและจัดให้เป็ นสิ่ งที่ส่งมาด้วยของหนังสื อจะเป็ น
การเหมาะสมยิ่งกว่า และหนังสื อนั้นให้แจ้งด้วยว่า มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้พนักงานอัยการ
พิจารณาดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลพิพากษาให้...(ชื่อคู่สัญญาหรื อคู่กรณี )...ชาระเงินค่าปรับ
และหรื อค่าเสี ยหาย พร้อมดอกเบี้ยเป็ นจานวนเท่าใดนับแต่เมื่อใดด้วย
อนึ่ง ท้ายหนังสื อให้แจ้งชื่อ ตาแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู ้
เป็ นเจ้าของเรื่ องไว้ดว้ ยเสมอเพื่อความสะดวกในการที่พนักงานอัยการจะได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของ
เรื่ องได้ถูกต้อง ซึ่งการประสานงานดังกล่าวอาจจะประสานทั้งทางโทรศัพท์ ทางหนังสื อ ทั้งนี้แล้วแต่
ความเหมาะสมความจาเป็ น หรื อเร่ งด่ วน ซึ่ งการประสานงานคดี น้ ี นี้ จะด าเนิ น การไปจนกว่าการ
ดาเนินคดีจะเสร็ จสิ้ น

กรณีมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ถูกฟ้ องคดี (จาเลย) หรื อถูกฟ้ องร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่(กรณีเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติตามหน้ าที่)
ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัย และหรื อเจ้าหน้าที่จะได้รับหมายเรี ยก หรื อหมายแจ้งคาสั่งของ
ศาลพร้อมสาเนาคาฟ้ อง เรี ยกให้ มหาวิทยาลัย ทาคาให้การแก้คาฟ้ องของโจทก์ หรื อของผูฟ้ ้ องคดี
ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วแต่กรณี (ศาลยุติธรรม หรื อศาลปกครอง)
กรณี ศาลปกครอง ไม่วา่ จะเป็ นศาลปกครองกลาง หรื อศาลปกครองภูมิภาค คดีที่ฟ้องจะ
มีได้เฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ละเมิดทางปกครอง และเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
โดยศาลจะมี ห มายแจ้งพร้ อมส่ งส าเนาคาฟ้ องของผูฟ้ ้ องคดี ถึ งมหาวิท ยาลัย หรื ออธิ การบดี และ
เจ้าหน้าที่ ให้ทาคาให้การแก้คาฟ้องภายในระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกาหนด แต่ระยะเวลาตามที่
ศาลกาหนดนั้น หากดาเนิ นการไม่ทนั ก็สามารถยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ แต่ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของศาลว่าสมควรจะอนุญาตหรื อไม่เพียงใด
กรณี ศ าลยุติ ธ รรม (ศาลแขวง ศาลจัง หวัด ศาลแพ่ ง ศาลอาญา ) จะเป็ นคดี ที่ อ ยู่
นอกเหนื อ จากอ านาจการพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง ทั้ง คดี แ พ่ ง และคดี อ าญา ซึ่ งเมื่ อ
มหาวิทยาลัย อธิ การบดี และหรื อเจ้าหน้าที่ ถูกฟ้ องหรื อถูกฟ้ องร่ วมกัน ศาลจะมีห มายเรี ยกให้ทา
คาให้การแก้คาฟ้องภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยปกติน้ นั จะกาหนดภายใน 15 วัน นับแต่รับหมาย
แต่ถา้ เป็ นกรณี ปิดหมายโดยศาลมีคาสั่งให้ปิดหมาย ระยะเวลา 15 วัน ที่กาหนดในหมายเรี ยกจะขยาย
เพิ่มอีก 15 วัน เป็ น 30 วัน (โดยผลของกฎหมาย) ซึ่ งจะทาให้มีเวลาในการทาคาให้การมากขึ้น เท่าที่
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ผ่านมานั้น กรณี ส่วนราชการถูกฟ้อง ศาลจะมีคาสั่งให้ปิดหมายเสมอ เนื่ องจากเป็ นนิติบุคคลโอกาสที่
ผูแ้ ทนนิติบุคคลหรื ออธิ การบดีจะเป็ นผูร้ ับหมายด้วยตนเองนั้นเกิดขึ้นได้ยากซึ่ งก็เป็ นความกรุ ณาของ
ศาลอย่างหนึ่ง
ในคดีแพ่ง กรณี เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยถูกฟ้อง (ละเมิด) เนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ก็เป็ นการสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน แต่หาก
เป็ นคดี อ าญาที่ พ นัก งานอัยการเป็ นโจทก์ ไม่ ส ามารถร้ อ งขอให้พ นัก งานอัย การแก้ต่ างคดี ให้ ไ ด้
เนื่ องจากพนักงานอัยการจะเป็ นทั้งผูฟ้ ้ องคดี และแก้ต่างคดี ในคราวเดี ยวกันไม่ได้ ( ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดในความผิดอาญาแผ่นดิน มีการสอบสวนและพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องดาเนินคดี )
หมายเหตุ พระราชบัญ ญัติ พ นั ก งานอัย การ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (2) ก าหนดให้
พนักงานอัยการมีอานาจและหน้าที่ในการดาเนิ นคดีแพ่ง ดาเนิ นคดีอาญาแทนรัฐบาล ซึ่ งหมายความ
ถึงส่ วนราชต่างๆ แต่บางกรณี ก็เป็ นดุลพินิจของพนักงานอัยการที่จะรับแก้ต่างคดีให้หรื อไม่กไ็ ด้ โดย
คานึงถึงความเป็ นธรรมและความเหมาะสม และ (3) พนักงานอัยการรับแก้ต่างให้แก่เจ้าพนักงานที่ถูก
กล่าวหา หรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาอันเนื่องจากการปฏิบตั ิตามหน้าที่
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
1. ให้พิจารณาโดยทันทีเมื่อได้รับหมายเรี ยก หรื อหมายแจ้งคาสั่งศาล ว่าศาลเรี ยกหรื อมี
คาสั่งให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการในเรื่ องใด ภายในกาหนดระยะเวลาเท่าใด มีระยะเวลาเพียงพอที่จะ
ดาเนินการได้แล้วเสร็ จทันตามนั้นหรื อไม่อย่างไร จากนั้นให้รีบประสานหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับคดีเพื่อขอทราบข้อเท็จจริ งตลอดทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ปวง
2. เร่ งจัดทาร่ างหนังสื อ พร้อมใบแต่งทนายความ หรื อใบมอบอานาจ แล้วแต่กรณี (
ศาลยุติธรรมใช้ใบแต่งทนายความ ถ้าศาลปกครองให้ใช้ใบมอบฉันทะ/มอบอานาจ ) เสนออธิ การบดี
ลงนาม(อธิ การบดี หรื อผูท้ ี่รักษาราชการแทนอธิบดีเท่านั้น) ถึงอัยการสู งสุ ด หรื ออธิบดีอยั การฝ่ ายคดี
ปกครอง...หรื อ อัย การจัง หวัด ... แล้ว แต่ ก รณี เพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณาด าเนิ น การแก้ต่ า งคดี แ ทน
มหาวิทยาลัย หรื อแทนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (กรณี เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยถูกฟ้ องร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย ก็ขอให้พ นัก งานอัยการแก้ต่างคดี แทนให้เจ้าหน้าที่ ไปพร้ อมกัน ด้วย) โดยให้จดั ส่ ง
หมายเรี ย ก หรื อ หมายแจ้งค าสั่ ง ศาล ส าเนาค าฟ้ อ งไปยังพนั ก งานอัย การพร้ อ มกับ หนัง สื อ ของ
มหาวิทยาลัย การนี้ ให้สาเนาบรรดาเอกสารที่จะจัดส่ งพนักงานอัยการดังกล่าวเก็บเป็ นสานวนเรื่ อง
สาหรับเจ้าหน้าที่ หรื อเข้าเรื่ องไว้เป็ นหลักฐานด้วยทุกครั้งเสมอ
3. บางกรณี ระยะเวลาตามที่ศาลกาหนดให้กรมดาเนินการตามหมายเรี ยก หรื อหมายแจ้ง
คาสั่งศาลนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจดาเนิ นการได้ไม่ทนั แม้จะได้เร่ งดาเนิ นการแล้วก็
ตาม กรณี เช่นนี้ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหาย ให้ประสานงานกับพนักงานอัยการ ณ สานักงาน
อัยการที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้ขอให้เป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการแทนด้วยตนเองก่อน โดยขอเข้าพบ
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และแจ้งความประสงค์ ความจาเป็ นเร่ งด่วน และจากนั้นให้เร่ งดาเนินการด้านเอกสาร หรื อหนังสื อถึง
พนั ก งานอั ย การผู ้เป็ นหั ว หน้ า หน่ ว ยงานนั้ นๆ ขอให้ พิ จ ารณาด าเนิ น การแก้ต่ า งคดี น้ ั นแทน
มหาวิทยาลัยและหรื อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อพนักงานอัยการจะได้เตรี ยมการได้
ทันท่วงที
4. ภายหลัง ที่ ไ ด้ส่ ง เรื่ อ งไปยัง พนั ก งานอัย การแล้ว นั้ น ก็ จ ะเป็ นขั้น ตอนของการ
ประสานงานกับพนักงานอัยการซึ่ งเกี่ยวกับพยานบุคคล พยานเอกสาร และอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อจัดทา
คาให้การแก้ฟ้ องคดี และดาเนิ น การอื่ น ๆ ตามคาสั่งศาลจนกว่าศาลจะได้มีคาพิ พ ากษาหรื อคาสั่ง
แล้วแต่กรณี

2. คดีอาญา
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
เมื่อเกิดกรณี มีผกู ้ ระทาความผิดอาญาต่อทรัพย์สินมหาวิทยาลัย หรื อทรัพย์สินในความ
รับผิดชอบของหน่ วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และซึ่ งทรัพย์สินนั้นได้รับความเสี ยหาย หรื อสู ญ
หาย เช่น ลักทรัพย์ รับของโจร หรื อทาให้เสี ยทรัพย์ เป็ นต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
1 ให้เจ้าหน้าที่ผูพ้ บเห็ นเหตุการณ์ หรื อพบว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้นนั้น แจ้งต่อ
ผูบ้ ังคับ บัญ ชาโดยเร็ ว และประสานไปยังเจ้าพนักงานตารวจท้องที่ เกิ ดเหตุ เพื่ อให้ไปตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุโดยทันที
2 เมื่อได้รับรายงานเหตุการณ์ตามข้อ 1 มายังกองนิ ติการ ให้นิติกรจัดทาบันทึก พร้อม
ร่ า งหนั ง สื อ เสนอผู ้อ านวยการกอง เพื่ อ เสนออธิ ก ารบดี ล งนาม ถึ ง ผู ้ก ากับ การสถานี ต ารวจที่
รับผิดชอบในเขตสอบสวน ( ทั้งในกรุ งเทพ และต่างจังหวัด ) โดยหนังสื อนั้นต้องแจ้งชื่ อเจ้าหน้าที่
(นิ ติกร หรื อเจ้าหน้าที่ ในตาแหน่ งอื่ นก็ได้) เป็ นผูร้ ับมอบอานาจไปร้ องทุกข์ให้ดาเนิ นคดี ในฐานะ
ผูเ้ สี ยหาย โดยหนังสื อของมหาวิทยาลัย ให้ระบุถึงการกระทา วันเวลาที่เกิดเหตุ ทรัพย์สินที่เสี ยหาย
หรื อสู ญหาย และความประสงค์ให้ดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาความผิด
3 เมื่ออธิ การบดีลงนามในหนังสื อมหาวิทยาลัย ให้จดั การส่ งหนังสื อไปยังสถานีตารวจ
ตามที่ระบุในหนังสื อ โดยจะนาส่ งด้วยตนเอง หรื อส่ งทางไปรษณี ยก์ ็ได้ และรอรับการติดต่อ หรื อจะ
ประสานไปยังพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบสานวนคดี เพื่อให้ปากคาในฐานะผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนส่ ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ จนเสร็ จสิ้ นการสอบสวน

3. คดีล้มละลาย ( ขอรับชาระหนี้ในคดีลม้ ละลาย )
กรณี มีการดาเนินคดีโดยการฟ้องลูกหนี้เป็ นคดีลม้ ละลาย ไม่วา่ จะโดยมหาวิทยาลัยหรื อ
เจ้าหนี้ รายอื่นเป็ นผูฟ้ ้องลูกหนี้ ก็ตาม เมื่อศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ลูกหนี้ เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว เจ้าหนี้ ท้ งั หลายของลูกหนี้ตอ้ งไปยืน่ คาขอรับชาระหนี้ในมูลหนี้ของตนต่อ
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เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีภายในกาหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มีการประกาศ
ค าสั่ งพิ ทัก ษ์ท รั พ ย์เด็ ด ขาด(ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา) ตามมาตรา 91 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
เมื่อเจ้าหน้าที่ (นิ ติกร) ตรวจสอบพบว่า ลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่กรมบังคับคดี หรื อทางเว็บไซด์ของกรมบังคับคดี
1.ให้ จ ัด ท าใบมอบอ านาจในคดี ล้ม ละลาย ( แบบฟอร์ ม ของกรมบัง คับ คดี ) เสนอ
อธิ การบดีลงนามมอบอานาจให้รองอธิ การ/ผูช้ ่วยอธิ การ/นิ ติกร เป็ นผูร้ ับมอบอานาจไปยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
2. ในการยื่น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ของเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บ มอบอ านาจตามข้อ 1 นั้น ต้อ งไป
ดาเนิ นการที่กรมบังคับคดี หรื อสานักงานบังคับคดีจงั หวัดแล้วแต่กรณี ว่าลูกหนี้ ถูกฟ้องให้ลม้ ละลาย
ต่อศาลใด (ศาลล้มละลายกลาง หรื อศาลจังหวัด ) โดยกรอกรายละเอียดตามแบบคาขอรับชาระหนี้
ของกรมบังคับคดี (ล.29) ทั้งนี้ ภายในยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ( 2 เดือนนับแต่วนั ที่ประกาศ
โฆษณาคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา)
3. ภายหลังที่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ ตามข้อ 2 เจ้าหน้าที่ตอ้ งเตรี ยมข้อมูลด้านเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับจานวนหนี้และมูลหนี้ที่ขอรับชาระหนี้วา่ เป็ นหนี้อนั เกิดจากมูลหนี้ใด เช่น มูล
หนี้ ตามคาพิพากษา หรื อหนี้ อื่นๆ ที่ไม่ได้ฟ้องเป็ นคดี หรื อฟ้ องเป็ นคดีแล้วแต่อยู่ระหว่างดาเนิ นคดี
เหล่านี้ ก็สามารถขอรับชาระหนี้ ได้ เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ก่อนการไต่สวนเจ้าหนี้ และ
อาจมี ก ารนัด ไต่ ส วนเจ้าหนี้ หรื อ ประชุ ม เจ้าหนี้ อี ก หลายครั้ งตามแต่ เจ้าพนัก งานพิ ทัก ษ์ท รั พ ย์จ ะ
เห็นสมควร เจ้าหน้าที่จะต้องไปร่ วมประชุมด้วยซึ่งจะมีประกาศแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แจ้ง
ล่วงหน้าทุกครั้ง จนกว่าศาลจะมีคาสั่งเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ ง( ให้ลูกหนี้ ลม้ ละลาย หรื อยกเลิกคาสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ลูกหนี้ ) ในขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย เว้นแต่ ศาลจะมีคาสั่งให้มหาวิทยาลัยไม่ได้
รับชาระหนี้ หรื อได้รับชาระหนี้ เพียงบางส่ วน ซึ่ งอาจจะต้องอุทธรณ์คาสั่ง หรื อดาเนิ นการอย่างใดๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปก็ได้แล้วแต่ขอ้ เท็จจริ ง

3. คดีทั่วไป ( ละเมิด, ขับไล่, )
คดีละเมิด คดีละเมิด เป็ นคดีแพ่งประเภทหนึ่ ง แต่อาจเป็ นคดีแพ่งที่ความเสี ยหายนั้น
เกิดจากการกระความผิดในคดีอาญา หรื อที่เรี ยกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เช่น คดีลกั ทรัพย์ รับของ
โจทก์ คดีทาให้เสี ยทรัพย์ เป็ นต้น หรื ออาจเป็ นคดีที่ มีเฉพาะความรับผิดในทางแพ่งเพียงอย่างเดียว
และในขณะเดียวกันกรมชลประทานเองก็อาจเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาละเมิดบุคคลภายนอกได้โดย
การกระท าของเจ้าหน้ าที่ ม หาวิ ท ยาลัย อัน เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ดัง นั้ น คดี ล ะเมิ ด นั้ น
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มหาวิ ท ยาลัย อาจเป็ นได้ท้ ังโจทก์ หรื อจ าเลย หรื อ เป็ นผูถ้ ู ก ฟ้ อ งคดี (ศาลปกครอง) ก็ไ ด้แ ล้ว แต่
ข้อเท็จจริ ง
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
กรณี บุ ค คลภายนอก กระท าละเมิ ด มหาวิ ท ยาลัย เช่ น โจรกรรมทรั พ ย์สิ นของ
มหาวิทยาลัย หากจับกุมจาเลยได้ แต่ไม่ได้ทรัพย์สินคืน หรื อได้คืนเพียงบางส่ วน หรื อทรัพย์สินได้รับ
ความเสี ยหายใช้การไม่ได้ เหล่านี้ เมื่อพนักงานสอบสวนดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาความผิดและส่ งสานวน
คดี ไ ปยังพนัก งานอัย การพิ จ ารณาฟ้ อ งผูก้ ระท าความผิ ด ต่ อ ศาล กรณี น้ ี ในระหว่างพิ จ ารณาของ
พนักงานอัยการในการดาเนิ นคดีอาญานั้น มหาวิทยาลัยในฐานะผูเ้ สี ยหายอาจขอให้พนักงานอัยการ
ร้องขอเข้าไปในคดีอาญาให้ศาลมีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาในส่ วนแพ่งให้จาเลยหรื อผูก้ ระทาความผิดนั้น
คืนทรัพย์สิน หรื อใช้ราคาทรัพย์ หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายได้ แล้วแต่กรณี โดยดาเนินการ ดังนี้
1 จัดทาร่ างบันทึก พร้อมร่ างหนังสื อของมหาวิทยาลัย ถึงสานักงานอัยการที่รับผิดชอบ
คดีอาญานั้นๆ เรื่ องขอให้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายส่ วนแพ่งในคดีอาญา เสนอผูอ้ านวยการกองนิติการ เพื่อ
น าเรี ย นอธิ ก ารบดี หรื อ รองอธิ บ ดี ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย เพื่ อ ลงนาม อนึ่ ง ท้ายหนังสื อ ต้อ งแจ้งชื่ อ
ตาแหน่ง ระดับ ของนิติกรไว้ดว้ ยเสมอ เพื่อพนักงานอัยการผูร้ ับผิดชอบสานวนคดีจกั ได้ประสานงาน
ได้ถูกต้องรวดเร็ ว
2 ประสานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกรณี เพื่อขอทราบข้อเท็จจริ ง
และเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็ นว่าเกิดความเสี ยหายกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและจานวน
ค่าเสี ยหาย เพื่อนาส่ งพนักงานอัยการในการยืน่ ต่อศาล
3 ประสานพนักงานอัยการเจ้าของสานวนคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐาน จนเสร็ จสิ้ นคดี
คดีฟ้องขับไล่ เป็ นคดี แพ่งประเภทหนึ่ ง ซึ่ งฟ้ องขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรื อคาสั่ง
บังคับให้บุคคลผูก้ ระทาละเมิดกฎหมาย เช่น บุกรุ ก หรื อรุ กล้ าเข้าไปในเขตที่ดิน หรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่น
ใด หรื อกระทาการอื่นใดอันเป็ นการรบกวนการครอบครองของมหาวิทยาลัย ไม่วา่ จะบุกรุ กหรื อรุ กล้ า
เข้า ไปในที่ ดิ น ที่ เป็ นที่ ร าชพัส ดุ ใ นความครอบครองของมหาวิ ท ยลัย หรื อ ที่ ดิ น อื่ น ของรั ฐ ที่
มหาวิทยาลัยได้ขอใช้ประโยชน์ เมื่อผูบ้ ุกรุ กไม่ยอมรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้าง หรื อเคลื่อนย้ายสิ่ งของออก
จากเขตที่ดินดังกล่าว หรื อที่ราชพัสดุ มหาวิทยาลัยหรื อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็ไม่มีอานาจเข้าไป
รื้ อถอนได้เอง เนื่ องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจกระทาได้ จึงต้องอาศัยคาพิพากษาของศาล และเจ้า
พนักงานบังคับคดี
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
1 ให้รวบรวมข้อเท็จจริ ง เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าที่ดินบริ เวณที่บุกรุ ก
นั้นเป็ นที่ดินของมหาวิทยาลัย หรื อเป็ นที่ราชพัสดุในความครอบครองมหาวิทยาลัย เช่น หลักฐานการ

11

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ซื้ อขาย/บริ จาค การจดทะเบี ยนสิ ทธิ นิติกรรม แผนที่ แสดงการจัดซื้ อ หรื อแผนที่ อื่น ใดที่ สามารถ
พิสูจน์สิทธิ์ได้เช่นนั้นได้
2 จัดทาบันทึก พร้อมร่ างหนังสื อถึงสานักงานอัยการสู งสุ ด (กรณี บุกรุ กที่ราชพัสดุ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ) หรื อถึงสานักงานอัยการจังหวัด ที่ที่ราชพัสดุต้งั อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ เรื่ อง
ขอให้พิจารณาฟ้ องขับไล่ผูบ้ ุกรุ กและขอให้ร้ื อถอนสิ่ งปลูกสร้าง เสนอผูอ้ านวยการกองนิ ติการ เพื่อ
พิจารณาเสนออธิ การบดี หรื อรองอธิ บดีที่ได้มอบหมายลงนาม โดยหนังสื อนั้นให้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับบริ เวณที่บุกรุ ก ผูบ้ ุกรุ ก พอสมควร และชื่ อตาแหน่ ง ระดับ ของผูป้ ระสานงานคดี (นิ ติกร)
ด้วยเสมอ
3 รอรับการประสานจากพนักงานอัยการผูร้ ับผิดชอบสานวนคดีไปจนเสร็ จสิ้ นคดี

4. อนุญาโตตุลาการ
อนุ ญาโตตุลาการ ถือเป็ นกระบวนการยุติธรรมอีกประเภทหนึ่ ง เพียงแต่ไม่ได้ดาเนิ น
กระบวนพิจารณาในชั้นศาล ซึ่ งลักษณะของการพิจารณาอยูใ่ นรู ปของการเจรจา ตกลง เพื่อ ระงับข้อ
พิพาทระหว่างคู่กรณี โดยคนกลางที่เรี ยกว่าคณะอนุญาโตตุลาการ ที่คู่กรณี ร่วมกันเสนอหรื อตกลงกัน
ตั้งให้เข้ามาเป็ นผูพ้ ิจารณาชี้ ขาดข้อพิพาท ซึ่ งอาจไม่ยึดหลักกฎหมายเคร่ งครัดมากนัก แต่ก็ดาเนิ น
กระบวนพิจารณาภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ กระบวนพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการได้น้ นั เกิดจากข้อตกลงของ
คู่กรณี หรื อคู่สัญญาว่าเมื่อเกิดกรณี พิพาทระหว่างกันแล้วจะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการเป็ นผูพ้ ิจารณาชี้
ขาด หากเป็ นเรื่ องสัญญาเรี ยกว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการ เมื่อมีกรณี พิพาทระหว่างกันคู่กรณี จะนาเรื่ อง
ไปฟ้องคดีต่อศาลเลยยังไม่ได้ จะต้องไปดาเนิ นการตั้งอนุญาโตตุลาการร่ วมกันพิจารณาและตัดสิ นชี้
ขาดเสี ยก่อน หากนาข้อพิพาทไปฟ้ องเป็ นคดีต่อศาล ศาลย่อมจะไม่รับฟ้ องไว้พิจารณา เนื่ องจากขัด
กับเจตนารมณ์ ของคู่สัญญาขณะทาสัญญา เมื่ออนุ ญาโตตุลาการชี้ ขาดเป็ นอย่างไรแล้วหากคู่กรณี
อีกฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้ ขาด คู่กรณี อีกฝ่ ายก็สามารถยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจให้พิจารณา
พิพากษาให้เป็ นไปตามคาชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ ออกคาบังคับ และหมายบังคับคดี ดาเนิ นการ
บังคับคดีต่อไป
ในส่ วนของมหาวิท ยาลัย นั้น นับ แต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้น มา สัญ ญาจ้างไม่ มีเงื่ อนไข
สัญญาในส่ วนของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งก่อนหน้านั้นหากเป็ นสัญญาจ้างที่มีวงเงินสู ง หรื อคู่สญ
ั ญาเป็ น
บริ ษ ัท ร่ ว มทุ น กับ ต่ า งชาติ ก็ ม ัก จะปรากฏเรื่ อ งอนุ ญ าโตตุ ล าการอยู่ ด้ว ยเสมอ ปั จ จุ บัน สั ญ ญา
อนุ ญาโตตุลาการจะไม่ปรากฏในเงื่อนไขสัญญา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเกิดขึ้นอีกในกาล
ต่อไป
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
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เมื่อเกิดกรณี พิพาทเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการตามที่กล่าวแล้ว ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับคู่สัญญา และเป็ นกรณี ที่มหาวิทยาลัยเป็ นฝ่ ายที่จะต้องเริ่ มต้นดาเนิ นการเนื่ องจากคู่สัญญาหรื อ
คู่กรณี ผิดสัญญา และมีภาระจะต้องรับผิดในเรื่ องค่าปรับ ค่าเสี ยหาย แต่กลับเพิกเฉยไม่ชาระแม้จกั ได้
แจ้งให้ชาระแล้ว
1. นิติกรเจ้าของเรื่ องต้องพิจารณาข้อเท็จจริ ง พร้อมลาดับเรื่ องนับแต่เริ่ มทาสัญญาจนถึง
บอกเลิกสัญญา และแจ้งให้ชาระค่าปรับ ค่าเสี ยหาย จนท้ายสุ ดคู่สัญญาเพิกเฉย โดยทาเป็ นบันทึ ก
ลาดับเรื่ องพร้อมเอกสารประกอบเป็ นหมายเลขตามลาดับเหตุการณ์
2. จัดทาบันทึกและร่ างหนังสื อ ถึงสานักงานอัยการสู งสุ ด เรื่ องขอให้พิจารณาเสนอข้อ
เรี ยกร้องต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการชี้ ขาดข้อพิพาท เสนอผูอ้ านวยการกองนิ ติการ เพื่อพิจารณาเสนอ
อธิ ก ารบดี ล งนาม โดยในหนั ง สื อนั้ น ขอให้ อ ัย การสู ง สุ ด จัด พนั ก งานอัย การท าหน้ า ที่ เป็ น
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายของมหาวิทยาลัย และเป็ นทนายความในการยืน่ ข้อเรี ยกร้อง(ค่าปรับ ค่าเสี ยหาย)
ที่มหาวิทยาลัยมีต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งด้วย
3. ภายหลังที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อตามข้อ 2 แล้ว ให้รอรับการประสานจากพนักงาน
อัยการเช่นเดียวกับกรณี ที่ขอให้พนักงานอัยการฟ้องดาเนินคดีในชั้นศาลนัน่ เอง และดาเนินการต่อไป
จนกว่าการยืน่ ข้อเรี ยกร้องจะได้มีขอ้ ยุติหรื อมีคาตัดสิ นชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรื ออาจมีการ
ด าเนิ น การต่ อ ไปอี ก ในชั้น ศาลกรณี คู่ สั ญ ญาหรื อ คู่ ก รณี ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามค าตัด สิ น ชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ คือ ต้องประสานงานกับพนักงานอัยการต่อไปเพื่อให้ยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ศาลมี
คาพิพากษาตามคาตัดสิ นชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนขอออกคาบังคับ และหรื อออก
หมายบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนต่อไป

5. การบังคับคดี
การบัง คับ คดี หมายถึ ง การด าเนิ น การในส่ ว นของการประสานเจ้า พนั ก งานบัง คับ คดี
กรมบังคับคดี เพื่อดาเนินการบังคับคดีกบั ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ซึ่ ง เป็ นอีกหน้าที่หนึ่งของเจ้าหน้าที่
(นิ ติกร) ผูร้ ับผิดชอบเรื่ อง ในกรณี ที่คดีบางคดี เมื่อศาลพิพากษาและมหาวิทยาลัยอยู่ในฐานะเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาแล้วลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตามคาพิพากษา เช่น ไม่ชาระเงินตามคาพิพากษา
ไม่ยอมรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นต้น เช่นนี้ เจ้าหน้าที่ หรื อนิติกรเจ้าของเรื่ องต้องดาเนินการเพื่อบังคับ
ลูกหนี้ให้ปฏิบตั ิตามคาพิพากษา โดยการบังคับคดีนนั่ เอง
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
1. กรณี ศาลพิพากษาให้ชาระเงิน
1.1 ให้ตรวจสอบว่า ศาลได้ออกคาบังคับกาหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ชาระเงินภายใน
เวลาใดเวลาหนึ่งหรื อไม่ เพราะบางคดีศาลพิพากษาแต่ไม่มีคาบังคับ เช่นนี้ ให้เจ้าของเรื่ องดาเนิ นการ
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ให้อธิ การบดีลงนามหนังสื อถึงพนักงานอัยการเพื่อขอให้ยื่นคาร้องต่อศาลขอออกคาบังคับแจ้งไปยัง
ลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาก่อน เมื่อศาลออกคาบังคับแจ้งไปยังลูกหนี้ แล้ว และหาก
พ้น ระยะเวลาที่ ศ าลก าหนดให้ ลู ก หนี้ ปฏิ บัติ แ ล้ว ลู ก หนี้ ยัง เพิ ก เฉยอยู่ ให้ นิ ติ ก รประสานงานกับ
พนักงานอัยการอีกครั้งเพื่อให้ยื่นคาร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแจ้งไปยังกรมบังคับคดี หรื อ
สานักงานบังคับคดี จงั หวัดแล้วแต่กรณี เพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดาเนิ นการบังคับคดี อนึ่ ง ใน
ชั้นของศาลนั้นศาลจะมีคาสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งหมายบังคับคดีไปยังกรมบังคับคดี หรื อ
สานักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณี
1.2 เมื่ อเสร็ จสิ้ น ขั้น ตอนตามข้อ 1.1 ให้เจ้าหน้าที่ ดาเนิ นการสื บหาทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ทุกชนิ ดไม่ว่าจะเป็ นที่ดิน บ้าน รถยนต์ หรื อทรัพย์สินอื่นๆ ในการสื บหาทรัพย์สินนั้นอาจสื บ
ได้ทางทะเบียนกรณี เป็ นรถยนต์ หรื อที่ดิน หรื ออาคารชุด วิธีปฏิบตั ิ คือ ทาเป็ นหนังสื อราชการลงนาม
โดยผูอ้ านวยการกอง หรื อโดยรองอธิ การบดี ขอความร่ วมมือตรวจสอบความเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ไปยังกรมการขนส่ งทางบก ขนส่ งจังหวัด สานักงานที่ดิน จังหวัดหรื อสานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ต่างๆ เป็ นต้น
1.3 หากพบทรัพย์สิน ( ที่ดิน,อาคารชุด ) และชัดเจนว่าเป็ นของลูกหนี้ ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการขอคัดถ่ายสาเนาเอกสารนั้นๆ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วย และ
ให้ดาเนินการจัดทาใบมอบอานาจยึดทรัพย์ (แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี) เสนออธิ การบดีลงนามให้
นิติกรผูน้ ้ นั เป็ นผูร้ ับมอบอานาจไปยึดทรัพย์แทนกรมชลประทานร่ วมกับเจ้าพนักงานบังคับคดี
1.4 ไปประสานเรื่ องกับเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ สานักงานที่ศาลได้แจ้งหมายบังคับ
คดีไปถึง เพื่อขอตั้งเรื่ องบังคับคดี( เสี ยค่าธรรมเนี ยมในการยึดทรัพย์ โดยให้เจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรอง
ราชการเพื่อวางชาระต่อกรมบังคับคดี หรื อสานักงานบังคับคดี ดว้ ยแล้วแต่กรณี ( ส่ วนจานวนเท่าใด
นั้นให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีในคดีน้ นั ๆ ) และนัดหมายกับเจ้าพนักงานบังคับคดีไป
ดาเนินการยึดทรัพย์สินลูกหนี้ต่อไป
2. กรณี ศาลพิพากษาให้ขบั ไล่ และหรื อให้ร้ื อถอนสิ่ งปลูกสร้าง(บุกรุ ก,รุ กล้ า )
คดี ป ระเภทนี้ ขั้น ตอนในการปฏิ บัติข องเจ้าหน้าที่ ส ามารถเที ยบเคี ย งได้กับ กรณี
พิพากษาให้ชาระเงิน ต่างกันเพียงวิธีการจัดให้เป็ นไปตามคาพิพากษาเท่านั้น คือ ไม่มีการยึดทรัพย์สิน
แต่เป็ นการบังคับให้ออกจากอสังหาริ มทรัพย์ และหรื อรื้ อถอนขนย้ายสิ่ งปลูกสร้าง หรื อสิ่ งของออก
จากอสังหาริ มทรัพย์เท่านั้น

14

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

6. กรณีดาเนินมาตรการบังคับทางปกครอง (การออกคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง)
กรณี น้ ี ไม่มีการดาเนินคดีต่อศาลไม่ว่าจะเป็ นศาลปกครองหรื อศาลยุติธรรม แต่เป็ นการ
บังคับ ใช้ก ฎหมายในส่ ว นแพ่ งของเจ้าหน้าที่ ในรู ป ของการออกค าสั่ งทางปกครอง และการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองในกรณี ที่เป็ นคาสัง่ ที่เรี ยกให้ชาระเงิน ปัจจุบนั มีกฎหมายหลักๆ สองฉบับ
ที่บญ
ั ญัติเป็ นการสอดรับกันค่อนข้างชัดเจนคือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ในมาตรา 5 ประกอบมาตรา 57 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 ในมาตรา 12
โดยที่คาสัง่ ของอธิการบดี(ในฐานะผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย) ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้ า ที่ พ.ศ.2539 นั้ น ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 ถือเป็ นคาสั่งทางปกครอง และเป็ น
คาสั่งทางปกครองที่เรี ยกให้ชาระเงินตามมาตรา 57 ฉะนั้น ในกรณี ที่อธิ การบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความรับผิดทางละเมิดเมื่อ มีการกระทาละเมิดก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยแล้ว
และอธิ การบดีมีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ คนใดชาระเงินสิ นไหมทดแทนแล้ว หากเจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ ันเพิกเฉย
มหาวิทยาลัยไม่จาต้องฟ้องเป็ นคดีต่อศาล แต่อาจใช้อานาจตามมาตรา 57 โดยการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั นามาใช้เป็ นค่าสิ นไหมทดแทนหรื อค่าเสี ยหายได้
ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่
กรณี น้ ีในทางปฏิบตั ิน้ นั เมื่อมีการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเสร็ จสิ้ นและผ่านการ
พิจารณาของผูม้ ีอานาจแล้ว หากมีเจ้าหน้าที่จกั ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าเสี ยหายเนื่องจากการนั้นแล้ว ฝ่ าย
สอบสวนจะส่ งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กองนิติการเป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการในการจัดให้มีการ
ออกคาสั่งอธิ การบดี เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ชาระเงินค่าเสี ยหายตลอดจนดาเนิ นการอื่นใดจนเสร็ จสิ้ น
กระบวนการของการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบเรื่ องต้องเตรี ยมการเพื่อออกคาสั่งมหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าที่ผูท้ า
ละเมิดชดใช้ค่าเสี ยหาย โดยการร่ างคาสั่งมหาวิทยาลัยเสนอผูอ้ านวยการกองนิ ติการ เพื่อพิจารณา
เสนออธิ การบดี โดยที่คาสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายไม่ได้กาหนดรู ปแบบไว้ แต่เน้นที่เนื้อหาสาระ
ของคาสั่งเป็ นสาคัญเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการเป็ นคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้วคาสั่งของหน่ วยงานทางปกครองที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อหนังสื อ นั้น จักต้องมี
รายละเอียดตามลาดับ ดังนี้
1. หัวหนังสื อตรามหาวิทยาลัย
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2. คาสัง่ ...(ระบุชื่อหน่วยงานที่ออกคาสัง่ )
3. ที่..(ระบุเลขที่ออกคาสัง่ ) / (ระบุเลขปี พ.ศ.ที่ออกคาสัง่ )
4. เรื่ อง...ให้ชดใช้ค่าเสี ยหายมูลละเมิด
5. เนื้ อความของคาสั่ง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ สาคัญ ของคาสั่งให้กล่าวถึ งมู ลกรณี ที่ออกคาสั่ง
ตลอดจนข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริ ง ข้อพิจารณาและข้อวินิจฉัยของผูอ้ อกคาสั่งพอสมควรเท่าที่จะทาให้
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาสัง่ เข้าใจได้ ทั้งแจ้งจานวนค่าเสี ยหาย ระยะเวลาที่ให้ส่งชดใช้ค่าเสี ยหายให้ชดั เจน
6. คาสั่ง... เนื่ องจากเป็ นคาสั่งทางปกครอง ดังนั้นในคาสั่งต้องแจ้งสิ ทธิ ให้ผูร้ ับคาสั่ง
ทราบด้วยว่า ...สามารถอุทธรณ์คาสั่งได้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับคาสั่ง หากเห็นว่าคาสั่งที่เรี ยกให้
ชดใช้น้ นั ไม่ถูกต้อง หรื อมีเหตุผลอื่นใดที่เห็นว่าตนเองไม่สมควรต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาสั่ง
โดยให้แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมายประกอบข้ออุทธรณ์น้ นั ด้วย..
7. คาสัง่ ให้ระบุวนั / เดือน/ปี ที่ออกคาสัง่ ให้ชดั เจน (สัง่ ณ วันที่.เดือน.พ.ศ.)
8. ลงชื่อ..( ลายมือชื่อผูอ้ อกคาสัง่ และระบุชื่อ สกุล พร้อมตาแหน่ง )
เมื่ อ อธิ ก ารบดี ล งนามในหนั ง สื อ ค าสั่ ง แล้ว ให้ เจ้าหน้าที่ จ ัด ให้ มี ก ารส่ ง ค าสั่ ง ไปยัง
เจ้าหน้าที่ผูร้ ับคาสั่งทราบ(ผูท้ าละเมิด) ซึ่ งอาจจะโดยวิธีส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธี
อื่นใดแต่ตอ้ งให้ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ได้รับทราบคาสั่งนั้นเมื่อใดชัดเจน วันที่รับคาสั่งนี้
สาคัญมากเนื่องจากมีผลทางกฎหมายในเรื่ องระยะเวลาในการอุทธรณ์คาสั่ง และเป็ นเงื่อนไขการฟ้อง
คดีต่อศาล
กรณี เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาสัง่ แสดงเจตนาจะชาระเงินตามคาสัง่
ก. หากขอชาระจานวนเต็มให้เจ้าหน้าที่จดั ทาบันทึกถึง ผูอ้ านวยการกอง (กองคลังและ
ทรัพย์สิน) โดยบันทึกนั้นให้แสดงเป็ นข้อความว่ามหาวิทยาลัยได้รับชาระเงินจากใคร และเป็ นหนี้
เกี่ ย วกับ เรื่ อ งอะไร(ละเมิ ด ) พร้ อ มน าส่ ง เงิ น สดหรื อ เช็ ค (แคชเชี ย ร์ เช็ ค ) แล้ว แต่ ก รณี และรั บ
ใบเสร็ จรับเงิน ส่ งมอบให้เจ้าหน้าที่ผูช้ าระไว้เป็ นหลักฐานด้วย (ควรถ่ายสาเนาใบเสร็ จรับเงินแนบ
เรื่ องไว้เป็ นหลักฐานในการรายงานกรมขอยุติเรื่ องด้วย)
ข. หากขอผ่อนชาระ ให้เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอ และพิจารณาถึงจานวนเงินกับระยะเวลา
ในการขอผ่อนชาระ ทั้งนี้ให้ถือตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กระทรวงการคลังกาหนด แต่หากจานวนเงินที่
ขอผ่อนชาระต่ากว่าหลักเกณฑ์แต่เห็นว่าเป็ นธรรมแล้ว ให้ทาเป็ นหนังสื อขอทาความตกลงกับผูม้ ี
อานาจเป็ นกรณี ไป
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กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายและคดีความ
และ
ข้อคิดความเห็นภายในส่ วนงานจากการประเมิน
สื บเนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้ส่งเรื่ องให้สานักงานคดีปกครองขอนแก่น ดาเนินคดีแทน
มหาวิท ยาลัย ในคดี ห มายเลขด าที่ ๓/๒๕๖๑ ของศาลปกครองขอนแก่ น ระหว่าง นายพุ ท ธชาติ
คาสาโรง ผูฟ้ ้ องคดี อธิ การบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑ กับพวก ตามขั้นตอน
และแนวปฏิ บัติในคู่มือนี้ แต่ ต่อมาสานักงานคดี ป กครองขอนแก่ น ได้มีห นังสื อที่ อส.๐๐๓๑.๑/
๑๒๕๒ แจ้งว่า ได้ต รวจสอบและประเมิ น ในการสรุ ป ข้อ เท็ จจริ งและรู ป แบบในการส่ งเรื่ อ งให้
สานักงานอัยการสู งสุ ด ดาเนิ นคดีแทนแทนแล้ว จึงเสนอแนะขอให้มหาวิทยาลัยจัด ทารู ปแบบและ
แนวทางส่ งสรุ ปข้อเท็จจริ งเบื้องต้นและข้อโต้แย้งคาฟ้องให้ครบถ้วน ต่อสานักงานอัยการสู 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) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบ ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี” และก่อนจะขาดอายุ
ความไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทัง้ นี้เพื่อให้พนักงานอัยการ สามารถดำเนินการได้ทันโดยไม่เสียหายต่อคดี
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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 บันทึกคำชี้แจงเบือ้ งต้นพร้อมแผ่น 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 นัน้ 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 ในกรณีที่ส่ง
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
โดยมหาวิทยาลัยได้มอบกองนิติการดาเนินการและในที่ประชุมกองนิติการในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ใช้ตามรู ปแบบและแนวทาง
ปฏิบตั ิตามที่สานักงานคดีปกครองขอนแก่นแนะนาดังกล่าว
โดยได้นามาปรับปรุ งขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ประสานงานพนักงานอัยการในการดาเนินคดีกรณี มหาวิทยาลัย หรื อเจ้าหน้าที่ถูกฟ้อง
หรื อถูกฟ้องร่ วมกัน แล้ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประสานงานพนักงานอัยการในการดาเนินคดี
กรณีมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ฟ้องคดีหรื อเป็ นโจทก์

รับเรื่ องจาก
หน่วยงาน/กอง// อื่นๆ
แจ้งข้อเท็จจริ งพร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ขอให้ดาเนินคดี

พิจารณาข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ทาบันทึกสรุ ปเรื่ องพร้อมเอกสาร
ประกอบ

ร่ างหนังสื อเสนออธิการบดีลงนามถึง
อัยการสู งสุ ดหรื อสานักงานอัยการที่
รับผิดชอบในเขตศาลที่จะฟ้องคดีขอให้
พิจารณาดาเนินคดีแทนมหาวิทยาลัย

รับการประสานจาก
พนักงานอัยการผูร้ ับผิดชอบ
คดีในการ ดาเนินคดีจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด

20

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประสานงานพนักงานอัยการในการดาเนินคดี
กรณีมหาวิทยาลัย หรื อเจ้ าหน้ าที่ถูกฟ้ องหรื อถูกฟ้องร่ วมกัน
( มหาวิทยาลัย/อธิการบดี )
ได้รับหมายเรี ยก/ คาสัง่ ศาล
พร้อมสาเนาคาฟ้อง
แจ้งให้ยนื่ คาให้การแก้
คาฟ้อง

-

-

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

ร่ างหนังสื อเสนออธิการบดีลงนาม ถึงอัยการสู งสุ ด หรื อสานักงานอัยการที่
รับผิดชอบพื้นที่ในเขตอานาจศาล ขอให้พิจารณาดาเนินคดีแก้ต่างแทน
มหาวิทยาลัย หรื อเจ้าหน้าที่ ( พร้อมใบแต่งทนายความ/ใบมอบอานาจ )

- ประสานเจ้าหน้าที่สานัก กอง โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดี
- รวบรวมข้อเท็จจริ ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
- รับการประสานจากพนักงานอัยการจนกว่าคดีถึงที่สุด

21

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอรับชาระหนีใ้ นคดีล้มละลาย

ศาลมีสงั่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้
มหาวิทยาลัย และได้ประกาศโฆษณา
คาสัง่ ในราชกิจจานุเบกษา

เจ้าหน้าที่ (นิติกร) จัดทาบันทึกพร้อมใบมอบอานาจขอรับชาระหนี้ (แบบฟอร์มของ
กรมบังคับคดี)เสนออธิ การบดีลงนาม มอบอานาจให้นิติกรผูร้ ับผิดชอบไป
ดาเนินการยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

ยืน่ คาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ พร้อมใบมอบอานาจ
( กรอกรายละเอียดตามแบบคาขอฯ แบบ ล.29 ) ทั้งนี้ ภายในกาหนดเวลา 2 เดือน
นับแต่วนั ที่ประกาศโฆษณาคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด

เข้ารับการไต่สวน และประชุมเจ้าหนี้ ตามที่เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์กาหนดนัดจนกว่าศาลจะมีคาสัง่ เกี่ยวกับ
การขอรับชาระหนี้( ให้ได้รับชาระตามคาขอ, หรื อยกคา
ขอหรื อให้ได้รับชาระเพียงบางส่ วน )
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ขั้นตอนการการปฏิบัติงาน
การบังคับคดี

ลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย
ไม่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา
( ลูกหนี้ทราบคาบังคับแล้ว)

ขอออกหมายบังคับคดีร่างหนังสื อกรมถึงอัยการสู งสุ ด หรื อสานักงาน
อัยการผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินคดีน้ นั ๆ แล้วแต่กรณี ขอให้ดาเนินการ
เพือ่ ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี

สื บหาทรัพย์สินของลูกหนี้ทุกชนิด หากพบให้ไปยืน่ คาร้องต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ขอให้ไปดาเนินการบังคับคดี ( เสนอใบมอบอานาจให้ลงนาม
มอบให้นิติกร นาเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทาการยึดทรัพย์ )

ติดตามความเคลื่อนไหว การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ( เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะประกาศแจ้งให้ทราบหาก
จะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินใดที่ยดึ
ไว้ )
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การใช้ มาตรการบังคับทางปกครอง
( มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
( กรณี มีเจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิด ) จัดทาร่ างคาสัง่
กรมเสนออธิการบดีลงนามเรี ยกให้
เจ้าหน้าที่ผทู ้ าละเมิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
( คาสัง่ ทางปกครอง )

ดาเนินการจัดให้มีการส่ งคาสัง่ หรื อแจ้งคาสัง่ ไปยังเจ้าหน้าที่ผทู ้ า
ละเมิดที่ตอ้ งชดใช้ค่าเสี ยหาย (นาส่ งหรื อส่ งไปรษณี ยต์ อบรับ )

( เจ้าหน้าที่ผตู ้ อ้ งชดใช้ค่าเสี ยหายอุทธรณ์คาสัง่ )
ให้พิจารณาข้อเท็จจริ งข้อกฎหมาย และความเห็น เสนอเพื่อพิจารณา
อุทธรณ์ หากอธิ การบดีไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ให้เสนออุทธรณ์ไปยังผู ้
มีอานาจเพื่อพิจารณาต่อไปและแจ้งให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบด้วย

-

กรณี ไม่อุทธรณ์และเพิกเฉย
ให้สืบหาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผตู ้ อ้ งชดใช้ค่าเสี ยหาย
หากพบ ให้จดั ทาร่ างคาสัง่ ยึด หรื ออายัด เสนอลงนาม
และไปดาเนินการยึด หรื ออายัด เพื่อนาออกขาย
ทอดตลาดต่อไป
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มาตรฐานของการปฏิบัติงาน หรื อสิ่ งที่ถือเป็ นเกณฑ์ ในการกาหนดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานฝ่ ายคดีความ ได้แก่ ความสาเร็ จของชิ้นงาน(คดี)แต่ละชิ้นที่เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการได้สาเร็ จ
ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงกรณี ดาเนิ นการตามคาสั่งศาล หรื อตามที่
ได้รับมอบหมายจากพนักงานอัยการ มาตรฐานความสาเร็ จของชิ้นงานไม่อาจกาหนดเวลากากับที่
แน่ น อนได้ ขึ้น อยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของงานแต่ละเรื่ อง ดังนั้น ความสมบู รณ์ ครบถ้วนของ
ข้อเท็จจริ ง เอกสารหลักฐานที่ ถูกต้อง และระยะเวลาได้ดาเนิ นการภายใต้เวลาที่กฎหมาย ศาลและ
พนักงานอัยการกาหนด ถือเป็ นมาตรฐานของงานการดาเนินคดี
งานประสานงานพนัก งานอัย การนั้น เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระสานงานคดี ท าหน้าที่ เหมื อ น
พนักงานสอบสวนในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานส่ งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดี หรื อ
ต่อสู ้คดี
อนึ่ ง กรณี พ นัก งานอัย การก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ ด าเนิ น การอย่างใดอย่างหนึ่ งภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อระยะเวลาตามที่ศาลมีคาสัง่ นั้นเป็ นการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการและ
ศาลตามที่เห็นสมควรจะกาหนดหรื อสั่ง ระยะเวลาเหล่านี้พนักงานอัยการ หรื อศาล สามารถผ่อนปรน
หรื อขยายเวลาในการดาเนิ นการได้ตามที่เห็นสมควร บางครั้งการที่ไม่สามารถดาเนิ นการใดๆได้ทนั
ตามเวลาที่กาหนดและมีการขอขยายเวลาออกไปอีกนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็ นความล่าช้า เนื่องจากระยะเวลา
ที่ ศาลหรื อพนักงานอัยการกาหนดนั้น ข้อเท็จจริ งอาจไม่ สอดคล้องในเรื่ องปริ มาณงานและความ
ยุ่งยากของงาน ซึ่ งศาลและพนักงานอัยการก็รับฟั งและยอมพิจารณาอนุ ญาตเป็ นคราวๆไปแล้วแต่
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล โดยคานึ งถึงความยุง่ ยากในการสื บค้นเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาของข้อมูล
รวมถึงเหตุเพื่อความเป็ นธรรมแก่คู่กรณี ทุกฝ่ าย โดยมิได้มุ่งหมายเพียงให้ชิ้นงานเสร็ จสิ้ นโดยเร็ วหรื อ
ตามเวลากาหนดในครั้งแรกหรื อครั้งต่อไปเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหมายเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งที่ถูกต้อง

หลักเกณฑ์ / ความรู้ ที่นามาใช้ ดาเนินการ
โดยลักษณะของงานที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการ ศาล กรมบังคับคดี และ
ข้อพิพาทที่ข้ ึนสู่ กระบวนพิจารณาของศาลนั้นเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย สัญญา ละเมิด และคาสั่ง
ทางปกครอง ดังนั้น นิ ติ ก รที่ ท าหน้าที่ เป็ นผูป้ ระสานงานคดี ก็ ดี ผู ร้ ั บ มอบอ านาจจากอธิ ก ารบดี
ด าเนิ น การทางปกครองก็ ดี ต้อ งศึ ก ษาและท าความเข้าใจให้ ถ่ อ งแท้ซ่ ึ งข้อ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับใดๆ ที่บงั คับใช้กบั แต่ละเรื่ อง เช่น หนี้ นิ ติกรรมสัญญา ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ คาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และ
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เหล่านี้ เป็ นต้น ทั้งในการ
ประสานงานกับพนักงานอัยการดาเนินคดีในศาลนั้น ใช่วา่ นิติกรจะต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของพนักงาน

25

ปรับปรุ งครั้งที่ ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

อัยการเท่านั้นไม่ แต่เป็ นเสมือนหนึ่ งผูใ้ ห้ความเห็น ผูส้ ื บค้นพยานหลักฐานที่เป็ นประโยชน์ต่อรู ปคดี
เสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อนาเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของศาลให้สมบูรณ์ เพราะในคดีบางเรื่ อง
เป็ นเรื่ องของกฎ ระเบียบ หรื อกฎหมายเฉพาะเรื่ องของแต่ละหน่วยงาน พนักงานอัยการเองไม่สามารถ
ทราบได้ถึงรายละเอี ยดและนัยของกฎหมายที่ แท้จริ ง นิ ติกรจึ ง ต้องเป็ นผูส้ ื่ อสารและน าเสนอต่ อ
พนักงานอัยการ

ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการดาเนินการ
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อแม้ แ ต่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ บางประเภท เมื่ อ เกิ ด กรณี พิ พ าทกั บ
บุคคลภายนอกหรื อเอกชน ไม่ว่าจะด้วยเรื่ องเกี่ยวกับนิ ติกรรมสัญญา ละเมิด หรื ออื่นใด หน่ วยงาน
นั้นๆ จะส่ งเรื่ องหรื อส่ งคดีให้กบั พนักงานอัยการดาเนิ นการแทน แต่ผูท้ ี่มีบทบาทเป็ นอย่างมากใน
ระหว่างดาเนิ นคดีคือนิ ติกรผูป้ ระสานงานคดีกบั พนักงานอัยการนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระสานหา
ข้อเท็จจริ ง ให้ความเห็น รวบรวมเอกสารหลักฐานส่ งพนักงานอัยการ ดังนั้น รู ปคดีจะเป็ นประการใด
ส่ วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของนิติกรด้วย หากประสานงานได้ดี มีความรอบรู ้ดา้ นกฎหมาย กฎ
ระเบียบต่างๆ มีความเข้าใจในกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมเป็ นประโยชน์กบั ส่ วนราชการนั้นๆ
เป็ นอย่างยิ่ง ทั้งจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการสร้างความเป็ นธรรมให้แก่สังคมและประชาชนที่
เกี่ยวข้องสู งสุ ด

ข้ อพึงระวังและบทเรียนที่ผ่านมา
ภารกิจที่เรี ยกว่าการประสานงานพนักงานอัยการในการดาเนิ นคดีน้ ัน มิใช่ว่างานที่ทา
จะเกี่ ยวข้องเฉพาะกับพนักงานอัยการเท่านั้น แต่หากได้เข้าไปเกี่ ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ในหลายๆ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ ง พยานหลักฐาน ดังนั้น การเข้าไปเกี่ยวข้องเหล่านี้ในบางครั้งอาจ
มีความไม่เข้าใจซึ่ งกันและกันบ้าง เข้าใจต่อกันคลาดเคลื่อนบ้าง เป็ นต้น เกิดเป็ นความขัดแย้งโต้เถียง
กัน หรื อ อาจถึ ง กับ มี ก ารต าหนิ ผู ้ป ระสานงานคดี แ จ้ง ไปยัง ผู ้บัง คับ บัญ ชาระดับ สู ง ของนิ ติ ก ร
ผูป้ ระสานงานคดี ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้น ถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่เสี ยหายต่อนิ ติกรผูป้ ระสานงานคดีอย่างยิ่ง
ดังนั้น การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจะเป็ นการดีที่สุด ถึงแม้ขอ้ เท็จจริ งนิติกรอาจไม่ได้เป็ น
เช่นนั้นก็ตาม พึงตระหนักไว้ว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปขัดแย้งกับผูท้ ี่เราไปขอความช่วยเหลือ ให้ใช้
ความอดทนอดกลั้น สุ ภาพและมีสติอยูเ่ สมอ
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