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การปฏิบัติงาน 
ด้านคดคีวาม 

  

 

 ลกัษณะของงานและขอบเขตงาน เป็นการประสานงานกบัพนกังานอยัการเพื่อด าเนินคดี
แทนมหาวิทยาลยัทั้งกรณีท่ีเป็นผูฟ้้องคดี หรือถูกฟ้องคดี ตลอดไปจนถึงชั้นการบังคบัคดี ซ่ึงการ
ด าเนินคดี หมายความถึงการด าเนินการเก่ียวกับคดีในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองหรือศาล
ยติุธรรม หรือศาลพิเศษท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมฟ้องคดี ยืน่ฟ้องคดี หรือแกค้  า
ฟ้องคดี  การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล จนถึงศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง และในชั้นของการ
บังคับคดี  แต่อาจมีบางกรณีท่ีมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีบังคับใช้กฎหมายโดยตรงคือการใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยการ
ออกค าสั่งทางปกครองในลกัษณะต่างๆ เช่น ค าสั่งยึด อายดั หรือค าสั่งให้ขายทอดตลาดซ่ึงทรัพยสิ์น
ของเจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิดตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539  เหล่าน้ี 
ซ่ึงเป็นวิธีการและขั้นตอนท่ีด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยั (นิติกร) ในฐานะผูรั้บมอบ
อ านาจจากอธิการบดี 
 
 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึงหน่วยงานท่ีนิติกรในฐานะผูแ้ทนของมหาวิทยาลยั หรือ 
ผูไ้ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไปด าเนินการด้านการด าเนินคดี  หรือเก่ียวข้องการกับการ
ด าเนินคดี   

  1    สถานีต ารวจต่างๆ (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ)  
  2    ส านกังานอยัการสูงสุด  หรือส านกังานอยัการจงัหวดัต่างๆ  
  3    ศาลยติุธรรม (ศาลแพง่ ศาลอาญา ศาลจงัหวดั)  
  4    ศาลปกครอง                                

ลกัษณะและขอบเขตของงาน 
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  5    ส านกัระงบัขอ้พิพาท  ส านกัอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยติุธรรม  
  6   กรมบงัคบัคดี หรือส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัต่างๆ 
  7   กรมท่ีดิน หรือส านกังานท่ีดินจงัหวดัต่างๆ  
  8   กรมการขนส่งทางบก หรือส านกังานขนส่งเขตพื้นท่ี หรือส านกังานขนส่งจงัหวดั 
  9   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั   

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง  หน่วยงานท่ีนิติกรในฐานะผูแ้ทนมหาวิทยาลยั หรือผู ้
ไดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยัไปด าเนินการดา้นการด าเนินคดี หรือเก่ียวขอ้งการกบัการด าเนินคดี  
ซ่ึงจะขอยกมากล่าวถึงในลกัษณะของประเภทคดีท่ีตอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี   
 1  ประเภทคดีแพ่ง  ซ่ึงหมายถึง คดีท่ีฟ้องร้องต่อศาล และขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ใหอี้กฝ่ายหน่ึงชดใชค่้าเสียหาย หรือใชร้าคาทรัพยสิ์น ซ่ึงจะเกิดจากการกระท าท่ีเป็นการละเมิด
กับทรัพย์สินหรือสิทธิของมหาวิทยาลัย และรวมถึงเร่ืองผิดสัญญา ผิดข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น  
ส่วนมากจะเป็นเร่ืองของการผิดสัญญาจา้ง เรียกค่าปรับค่าเสียหาย ซ่ึงเม่ือจะด าเนินการฟ้องบุคคลใด
ในทางแพง่ หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัจะขอความร่วมมือนั้นมีดงัน้ี    
 -   ส านกังานอยัการสูงสุด  หรือส านกังานอยัการจงัหวดัต่างๆ แลว้แต่กรณีวา่ ขอ้พิพาท
หรือมูลคดีอยูใ่นเขตอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลใด เช่น หากมูลความแห่งคดีจะตอ้งยื่นฟ้อง 
หรือยื่นค าให้การต่อศาลแพ่ง หน่วยงานท่ีตอ้งประสานขอความร่วมมือไดแ้ก่ส านกังานอยัการสูงสุด 
แต่ถา้หากในต่างจงัหวดักจ็ะเป็นส านกังานอยัการจงัหวดัต่างๆ ท่ีรับผดิชอบในเขตศาลจงัหวดันั้นๆ  
 -   กรมบังคับคดี หรือส านักงานบังคับคดีจังหวดัต่างๆแล้วแต่กรณี ในกรณีมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการบงัคบัคดีเม่ือภายหลงัท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษาแลว้ จากกรณีลูกหน้ีตามค าพิพากษา
ของกรมชลประทานไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษา  
 -   กรมท่ีดิน หรือส านกังานท่ีดินจงัหวดัต่างๆ แลว้แต่กรณี  เป็นกรณีท่ีมหาวิทยาลยั โดย
นิติกรจะตอ้งไปด าเนินการขอความร่วมมือในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น ท่ีดิน อาคารชุด บา้น  เป็นตน้ ทั้งก่อนฟ้อง ระหวา่งด าเนินคดี และ
หรือในชั้นบงัคบัคดี เช่น ขอคดัถ่ายส าเนาโฉนดท่ีดิน  ส าเนาหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3, 
น.ส. 3ก) เพื่ออา้งประกอบการด าเนินคดี เป็นตน้  
 -  กรมการขนส่งทางบก หรือส านักงานขนส่งเขตพื้นท่ี หรือส านักงานขนส่งจงัหวดั
แลว้แต่กรณี ในกรณีตอ้งการใช้เอกสารประกอบการด าเนินคดีในชั้นบงัคบัคดี เช่น ส าเนาเอกสาร
แสดงการเป็นเจา้ของรถยนต ์ และหรือรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้  
 2  ประเภทคดีอาญา  คดีอาญาไดแ้ก่คดีท่ีโจทกย์ืน่ฟ้องต่อศาลขอใหมี้ค าพิพากษาลงโทษ
จ าเลย เช่น ใหป้ระหารชีวิต  จ าคุก กกัขงั ปรับ หรือริบทรัพยสิ์น ในส่วนของมหาวิทยาลยั เม่ือปรากฏ
ว่ามีผูก้ระท าความผิดอาญาและท าให้มหาวิทยาลยัเสียหาย นิติกร หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของมหาวิทยาลยั
โดยเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากอธิการบดี ไปร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนให้สืบสวนสอบสวนน าตวั
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ผูก้ระท าความผิดมาฟ้องลงโทษ ดังนั้ น กรณีน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สถานีต ารวจต่างๆ ท่ี
รับผิดชอบคดี 

 3  ประเภทคดีปกครอง  คดีปกครองหมายถึงคดีท่ีขอ้พิพาทอยู่ในอ านาจการพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง เช่น คดีท่ีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาจา้งก่อสร้างงานต่างๆระหว่างมหาวิทยาลยั
กับบริษทั ห้างร้านต่าง  คดีพิพาทเก่ียวกับกรณีท่ีมหาวิทยาลัยออกค าสั่งทางปกครอง หรือกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหน้าท่ีและไปละเมิดบุคคลภายนอก เป็นต้น หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ส านกังานอยัการสูงสุด หรือส านกังานคดีปกครอง(อยัการ) ต่างๆ ท่ีรับผดิชอบตามเขต
อ านาจศาลปกครอง  และศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองส่วนภูมภาค แลว้แต่กรณี 

 

  
 ดว้ยท่ีมหาวิทยาลยั เป็นหน่วยงานทางปกครอง การด าเนินการใดๆ ในทางปกครองตอ้ง
มีกฎหมาย  หรือกฎ ระเบียบ ใหอ้  านาจกระท าการไว ้การกระท านั้นจึงจะชอบดว้ยกฎหมายแต่ก็มีการ
กระท า หรือนิติกรรมบางประเภทท่ีมหาวิทยาลัยได้ท ากับคู่กรณี หรือเอกชนหรือประชาชน 
ในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน ดังนั้ น เม่ือเกิดข้อพิพาทข้ึน ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายผูฟ้้องคดี หรือ 
ถูกฟ้องคดีก็ตาม กฎหมาย หรือกฎ หรือระเบียบ ท่ีจะยกข้ึนพิจารณาประกอบในการด าเนินคดี 
มีดว้ยกนัหลายฉบบั แต่ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงประกอบดว้ย   
 1.  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  
 2.   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่   
 3.   พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483  
 4.   พระราชบญัญติัพนกังานอยัการ พทุธศกัราช 2498 
 5.   พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พทุธศกัราช 2540  
 4.   พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 
 6.   พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. 2539  
 7.   พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 8.   พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   
 9.   พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  
 10. ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2543  
 
 
 

   กฎหมาย / กฎ / ระเบียบที่เกีย่วข้อง 



                                                                                                                                                                 

4 

ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  
 โดย ท่ีหน้ า ท่ี ภ ารกิจของมห าวิท ยาลัย คือการจัดการศึกษ าระดับอุ คม ศึกษ า 
ให้ เพี ยงพอต่อความต้องการของภาคสั งคม ตลอดจนบริหารจัดการเพื่ อป้ องกัน มิให้ เกิด 
จนเกิดความเสียหาย ดงันั้น ภารกิจหลกัคือ เป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา วิจยั 
ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการ
ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม กล่าวคือตอ้งจดัหาสถานท่ีศึกษาและวิจยัให้เพียงพอต่อความตอ้งการตาม
ภารกิจ  เช่น ก่อสร้างอาคารสถานท่ีต่างๆ  เป็นต้น ซ่ึงการว่าจา้งเอกชนเขา้ด าเนินการก่อสร้างงาน
ก่อสร้างก็ดี ปรากฏว่ามีขอ้พิพาทกนัอยูเ่นืองๆ เช่น กรณีมหาวิทยาลยัท าสัญญาว่าจา้งบริษทัห้างร้าน
ก่อสร้างงาน ก็พบว่ามีการฟ้องร้องกนัเป็นคดีเป็นประจ า อนัเน่ืองมาจากการผิดสัญญาจา้งบา้ง งาน
ช ารุดเสียหายหรือบกพร่องบา้ง หรือท้ิงงาน เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงมหาวิทยาลยัอาจเป็นผูฟ้้องคดีหรือผูถู้ก
ฟ้องคดีกไ็ดแ้ลว้แต่ขอ้เทจ็จริง  
 เม่ือเกิดกรณีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาขอ้เรียกร้องจะเป็นเร่ืองเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย  เม่ือ
มหาวิทยาลัยได้ทวงถามให้คู่สัญญาช าระแต่คู่สัญญากลับเพิกเฉย หรือมีข้อโต้เถียงโต้แยง้ และ 
มหาวิทยาลยัก็ไม่มีทางอ่ืนท่ีจะบงัคบัให้คู่สัญญาช าระค่าปรับค่าเสียหายได ้มีเพียงวิธีการฟ้องคดีต่อ
ศาลใหศ้าลมีค าพิพากษา มีค าบงัคบั ตลอดจนออกหมายบงัคบัคดีเพื่อบงัคบัใหช้ าระ หรือบงัคบัเอากบั
ทรัพยสิ์นของคู่สญัญาไดเ้ท่านั้น     แต่ในบางสัญญาผูรั้บจา้งอาจเห็นวา่มหาวิทยาลยัเป็นฝ่ายผิดสัญญา
และตนเองไม่ตอ้งรับผิดในค่าปรับค่าเสียหาย หรือตนมีสิทธิจะไดรั้บเงินค่าจา้ง ค่าเสียหายตามสัญญา
และหรือตามกฎหมายเช่นกนั เม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน และไม่อาจตกลงกนัไดจึ้งตอ้งระงบัขอ้โตแ้ยง้
หรือขอ้พิพาทดว้ยวิธีฟ้องเป็นคดีต่อศาล  
 ขอ้พิพาทเก่ียวกบัสัญญาจา้งนั้น เม่ือมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานในสังกดั  แจง้ความ
ประสงค์มายงักองนิติการ ขอให้ด าเนินการดา้นกฎหมายกบัคู่สัญญาท่ีปฏิบติัผิดสัญญา เช่น เรียก
ค่าปรับ ค่าเสียหาย เม่ือได้รับมอบหมายให้พิจารณา ด าเนินการ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเร่ือง
พิจารณาและด าเนินการในฐานะผูป้ระสานงานคดีกบัพนกังานอยัการ  
 ลกัษณะของการด าเนินการทางด้านคดี และการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือต่อเน่ืองกับการ
ด าเนินคดี หรือเสมือนหน่ึงเป็นการบงัคบัคดี  จะขอแยกเป็นลกัษณะคดีและขั้นตอนวิธีการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีได ้ดงัน้ี  

1. คดีแพ่ง ( ศาลยติุธรรม และศาลปกครอง ขอ้พิพาทเก่ียวกบัสัญญา  ละเมิด  ค าสัง่ทางปกครอง ) 
กรณมีหาวิทยาลยัเป็นผู้ฟ้องคด ี
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ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
 1. เม่ือไดรั้บมอบหมายเร่ืองไปด าเนินการ  ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเป็นเบ้ืองตน้คือเร่ืองของ 
อายุความ หรือระยะเวลาในการฟ้องคดีว่า เม่ือจะฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องต่อศาลใด มีอายุความ หรือ
ระยะเวลาในการยื่นฟ้องคดีถึงเม่ือใด เน่ืองจากสัญญาบางเร่ืองเป็นสัญญาทางแพ่งธรรมดา 
ในขณะท่ีบางเร่ืองเป็นสัญญาทางปกครองข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงและเน้ือหาของแต่ละสัญญา 
( พิจารณาและศึกษาจากบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 และแนวค าวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด )  หากเป็นสัญญาทางแพ่งธรรมดา ตอ้งยื่นฟ้อง
คดีต่อศาลยุติธรรม ( ศาลแพ่ง หรือศาลแขวงหรือศาลจงัหวดั ) แต่ถา้เป็นสัญญาทางปกครองตอ้งยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซ่ึงอายคุวามหรือระยะเวลาในการฟ้องคดีทั้งสองสัญญาแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการจดัล าดบัความเร่งด่วนนัน่เอง  
 2  พิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงของเร่ืองตามเอกสาร ว่าเป็นเร่ืองใด เช่น เร่ืองผิด
สัญญา หรือเร่ืองงานช ารุดบกพร่อง หรือผิดขอ้ตกลง เป็นตน้ และให้จดัท าล าดบัเร่ืองจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี ( เพื่อความสะดวกในขณะจดัท าบนัทึกขอ้เทจ็จริงส่งพนกังานอยัการพิจารณาฟ้องคดี )  
  2.1  หนังสือสัญญาจา้ง หรือประกาศ หรือเอกสารในรูปแบบอ่ืน(กรณีการจดัซ้ือจดั
จา้งท่ีไม่ไดด้ าเนินการเป็นสัญญา เช่น จดัซ้ือจดัหาโดยวิธีการสอบราคาอาจจะมีเพียงใบเสนอราคา ) 
วา่เป็นเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือจดัหาส่ิงใด มีขอ้ผกูพนัระหวา่งกนัอยา่งไรบา้ง    
  2.2  เอกสารต่างๆ ท่ีท าข้ึนหรือโต้ตอบกันในระหว่างการบริหารสัญญา หรือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือจดัหาโดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดราคา ท าสัญญา บริหาร
สัญญา(ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา)  จนถึงการบอกเลิกสัญญา และเรียกให้คู่สัญญารับผิดตาม
เง่ือนไขสัญญา (กรณีผิดสัญญา) หรือนบัแต่ขั้นตอนการประกาศสอบราคา ยืน่ซองเสนอราคา รับราคา 
ยกเลิกการรับราคา ตลอดจนการเรียกใหรั้บผดิในค่าปรับ และหรือค่าเสียหาย เป็นตน้     
  2.3 พิจารณาข้อผูกพันตามสัญญา ข้อตกลง และหรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องว่า 
มีแค่ไหนเพียงใด ตลอดจนพิจารณาวา่นอกจากคู่สัญญา หรือคู่กรณีแลว้ยงัมีบุคคลอ่ืนท่ีจะตอ้งร่วมรับ
ผิดหรือตอ้งรับผิดเพื่อการน้ีดว้ยอีกหรือไม่อยา่งไร เช่น ธนาคารซ่ึงอาจตอ้งรับผิดในฐานะผูค้  ้าประกนั 
เป็นตน้ ในส่วนของเอกสารบางรายการนั้น  หน่วยงานของมหาวิทยาลยันั้นอาจไม่ไดส่้งมาพร้อมกบั
เร่ืองในคร้ังแรก หรือหากเห็นว่าต้องการเอกสารหลกัฐานใดเพิ่มเติม ให้ประสานหน่วยงานหรือ
เจา้หนา้ท่ีเจา้ของเร่ืองนั้นๆโดยตรง 
 3.  เม่ือพิจารณาไดค้วาม และไดจ้ดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 2 แลว้ ให้จดัท าร่าง
หนังสือ เร่ือง ขอให้พิจารณาฟ้องคดีเรียกค่าปรับ หรือค่าเสียหายหรือทั้งสองอย่างแลว้แต่กรณี ถึง
อยัการสูงสุด ในกรณีคดีอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง หรืออธิบดีอยัการฝ่ายคดี
ปกครอง กรณีคดีอยูใ่นอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง หรือ อธิบดีอยัการฝ่ายคดี
ปกครอง.....(ช่ือส านักงานคดีปกครองในส่วนภูมิภาค)... หรืออัยการจังหวดัแล้วแต่กรณี เสนอ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนาม(ให้เสนอใบแต่งทนายความ หรือใบมอบอ านาจไปพร้อมกบัหนงัสือ
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นั้นด้วย ส่วนจะเสนอให้ลงนามจ านวนก่ีฉบับนั้ นให้พิจารณาตามจ านวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัย
ประสงคต์อ้งการให้ฟ้องคดี) ซ่ึงเน้ือหาของหนังสือควรมีลกัษณะเป็นการเสนอขอ้เท็จจริงประกอบ
เอกสารโดยอาจระบุเอกสารประกอบเป็นเอกสารหมายเลข... ตามล าดับ อน่ึง กรณีน้ีหากเห็นว่า
หนงัสือนั้นจะมีรายละเอียดหรือขอ้ความมากเกินความเหมาะสมตามรูปแบบของหนงัสือราชการคือ
เม่ือจดัพิมพ์แล้วอาจมีจ านวนหลายหน้า ก็สามารถท าในรูปแบบของบันทึกข้อเท็จจริงประกอบ
เอกสารหลกัฐานอีกต่างหากแยกจากหนงัสือดงักล่าวและจดัให้เป็นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยของหนงัสือจะเป็น
การเหมาะสมยิ่งกว่า  และหนงัสือนั้นให้แจง้ดว้ยว่า มหาวิทยาลยัมีความประสงคใ์ห้พนกังานอยัการ
พิจารณาด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลขอใหศ้าลพิพากษาให้...(ช่ือคู่สัญญาหรือคู่กรณี)...ช าระเงินค่าปรับ
และหรือค่าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนเท่าใดนบัแต่เม่ือใดดว้ย 

  อน่ึง ทา้ยหนงัสือใหแ้จง้ช่ือ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีผู ้
เป็นเจา้ของเร่ืองไวด้ว้ยเสมอเพื่อความสะดวกในการท่ีพนักงานอยัการจะไดติ้ดต่อเจา้หน้าท่ีเจา้ของ
เร่ืองไดถู้กตอ้ง  ซ่ึงการประสานงานดงักล่าวอาจจะประสานทั้งทางโทรศพัท ์ทางหนงัสือ ทั้งน้ีแลว้แต่
ความเหมาะสมความจ าเป็น หรือเร่งด่วน ซ่ึงการประสานงานคดีน้ีน้ีจะด าเนินการไปจนกว่าการ
ด าเนินคดีจะเสร็จส้ิน  

กรณีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี (จ าเลย) หรือถูกฟ้องร่วมกับเจ้าหน้าท่ี(กรณีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหน้าที่)   
 ในเบ้ืองตน้ มหาวิทยาลยั และหรือเจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บหมายเรียก หรือหมายแจง้ค าสั่งของ
ศาลพร้อมส าเนาค าฟ้อง เรียกให้มหาวิทยาลยัท าค าให้การแกค้  าฟ้องของโจทก์ หรือของผูฟ้้องคดี 
ภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัแลว้แต่กรณี (ศาลยติุธรรม หรือศาลปกครอง)  
 กรณีศาลปกครอง  ไม่วา่จะเป็นศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองภูมิภาค คดีท่ีฟ้องจะ
มีไดเ้ฉพาะคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง  ละเมิดทางปกครอง และเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
โดยศาลจะมีหมายแจ้งพร้อมส่งส าเนาค าฟ้องของผูฟ้้องคดี ถึงมหาวิทยาลยั หรืออธิการบดี และ
เจา้หนา้ท่ี ใหท้ าค าใหก้ารแกค้  าฟ้องภายในระยะเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควรก าหนด แต่ระยะเวลาตามท่ี
ศาลก าหนดนั้น หากด าเนินการไม่ทนัก็สามารถยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได ้แต่ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของศาลวา่สมควรจะอนุญาตหรือไม่เพียงใด  
 กรณีศาลยุติธรรม  (ศาลแขวง  ศาลจังหวดั  ศาลแพ่ง  ศาลอาญา ) จะเป็นคดีท่ีอยู่
นอกเหนือจากอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ทั้ งคดีแพ่งและคดีอาญา ซ่ึงเม่ือ           
มหาวิทยาลยั  อธิการบดี และหรือเจา้หน้าท่ีถูกฟ้องหรือถูกฟ้องร่วมกนั ศาลจะมีหมายเรียกให้ท า
ค าให้การแกค้  าฟ้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยปกตินั้น จะก าหนดภายใน 15 วนั นบัแต่รับหมาย 
แต่ถา้เป็นกรณีปิดหมายโดยศาลมีค าสั่งให้ปิดหมาย ระยะเวลา 15 วนั ท่ีก าหนดในหมายเรียกจะขยาย
เพิ่มอีก 15 วนั เป็น 30 วนั (โดยผลของกฎหมาย) ซ่ึงจะท าให้มีเวลาในการท าค าให้การมากข้ึน เท่าท่ี
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ผา่นมานั้น กรณีส่วนราชการถูกฟ้อง ศาลจะมีค าสั่งใหปิ้ดหมายเสมอ เน่ืองจากเป็นนิติบุคคลโอกาสท่ี
ผูแ้ทนนิติบุคคลหรืออธิการบดีจะเป็นผูรั้บหมายดว้ยตนเองนั้นเกิดข้ึนไดย้ากซ่ึงก็เป็นความกรุณาของ
ศาลอยา่งหน่ึง  
 ในคดีแพ่ง กรณีเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัถูกฟ้อง (ละเมิด)   เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ก็เป็นการสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้มหาวิทยาลยัอนุมติั ขอให้พนกังานอยัการแกต่้างคดีแทน  แต่หาก
เป็นคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่สามารถร้องขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีให้ได ้
เน่ืองจากพนักงานอยัการจะเป็นทั้งผูฟ้้องคดีและแกต่้างคดีในคราวเดียวกนัไม่ได้ ( ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผดิในความผดิอาญาแผน่ดิน มีการสอบสวนและพนกังานอยัการเป็นโจทกฟ้์องด าเนินคดี )   
 หมายเหตุ   พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (2)  ก าหนดให้
พนกังานอยัการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินคดีแพ่ง ด าเนินคดีอาญาแทนรัฐบาล ซ่ึงหมายความ
ถึงส่วนราชต่างๆ  แต่บางกรณีก็เป็นดุลพินิจของพนกังานอยัการท่ีจะรับแกต่้างคดีใหห้รือไม่กไ็ด ้โดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสม และ (3) พนกังานอยัการรับแกต่้างใหแ้ก่เจา้พนกังานท่ีถูก
กล่าวหา หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญาอนัเน่ืองจากการปฏิบติัตามหนา้ท่ี  

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 1. ให้พิจารณาโดยทนัทีเม่ือไดรั้บหมายเรียก หรือหมายแจง้ค าสั่งศาล วา่ศาลเรียกหรือมี
ค าสั่งให้มหาวิทยาลยัด าเนินการในเร่ืองใด ภายในก าหนดระยะเวลาเท่าใด มีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จทนัตามนั้นหรือไม่อยา่งไร จากนั้นใหรี้บประสานหน่วยงานของมหาวิทยาลยัท่ี
พิจารณาแลว้เห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัคดีเพื่อขอทราบขอ้เท็จจริงตลอดทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ปวง 
 2.  เร่งจดัท าร่างหนังสือ พร้อมใบแต่งทนายความ หรือใบมอบอ านาจ แลว้แต่กรณี     ( 
ศาลยติุธรรมใชใ้บแต่งทนายความ ถา้ศาลปกครองให้ใชใ้บมอบฉนัทะ/มอบอ านาจ ) เสนออธิการบดี
ลงนาม(อธิการบดี หรือผูท่ี้รักษาราชการแทนอธิบดีเท่านั้น)  ถึงอยัการสูงสุด หรืออธิบดีอยัการฝ่ายคดี
ปกครอง...หรืออัยการจังหวัด... แล้วแต่กรณี   เพื่อขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ต่างคดีแทน
มหาวิทยาลยั หรือแทนเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยั (กรณีเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัถูกฟ้องร่วมกบั
มหาวิทยาลยัก็ขอให้พนักงานอยัการแก้ต่างคดีแทนให้เจ้าหน้าท่ีไปพร้อมกันด้วย)  โดยให้จดัส่ง
หมายเรียก หรือหมายแจ้งค าสั่งศาล ส าเนาค าฟ้องไปยงัพนักงานอัยการพร้อมกับหนังสือของ
มหาวิทยาลยั  การน้ีให้ส าเนาบรรดาเอกสารท่ีจะจดัส่งพนักงานอยัการดงักล่าวเก็บเป็นส านวนเร่ือง
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี หรือเขา้เร่ืองไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยทุกคร้ังเสมอ   
 3.  บางกรณี ระยะเวลาตามท่ีศาลก าหนดใหก้รมด าเนินการตามหมายเรียก หรือหมายแจง้
ค าสั่งศาลนั้น เม่ือเจา้หนา้ท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจด าเนินการไดไ้ม่ทนั แมจ้ะไดเ้ร่งด าเนินการแลว้ก็
ตาม กรณีเช่นน้ีเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความเสียหาย ให้ประสานงานกบัพนักงานอยัการ ณ ส านักงาน
อยัการท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่จะไดข้อให้เป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการแทนดว้ยตนเองก่อน โดยขอเขา้พบ 



                                                                                                                                                                 

8 

ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

และแจง้ความประสงค ์ความจ าเป็นเร่งด่วน และจากนั้นให้เร่งด าเนินการดา้นเอกสาร หรือหนงัสือถึง
พนักงานอัยการผู ้เป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้ นๆ ขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ต่างคดีนั้ นแทน
มหาวิทยาลยัและหรือเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัต่อไป ทั้งน้ีเพื่อพนักงานอยัการจะไดเ้ตรียมการได้
ทนัท่วงที 
 4.  ภายหลังท่ีได้ส่งเร่ืองไปยงัพนักงานอัยการแล้วนั้ น ก็จะเป็นขั้นตอนของการ
ประสานงานกบัพนักงานอยัการซ่ึงเก่ียวกบัพยานบุคคล พยานเอกสาร และอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อจดัท า
ค าให้การแก้ฟ้องคดี และด าเนินการอ่ืนๆ ตามค าสั่งศาลจนกว่าศาลจะได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
แลว้แต่กรณี  

2. คดีอาญา   
 ความผดิเกีย่วกบัทรัพย์  
 เม่ือเกิดกรณี มีผูก้ระท าความผิดอาญาต่อทรัพยสิ์นมหาวิทยาลยั หรือทรัพยสิ์นในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั  และซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บความเสียหาย หรือสูญ
หาย   เช่น  ลกัทรัพย ์ รับของโจร หรือท าใหเ้สียทรัพย ์เป็นตน้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่   
 1  ให้เจา้หน้าท่ีผูพ้บเห็นเหตุการณ์ หรือพบว่ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึนนั้น แจง้ต่อ
ผูบ้ังคบับัญชาโดยเร็ว และประสานไปยงัเจ้าพนักงานต ารวจท้องท่ีเกิดเหตุ  เพื่อให้ไปตรวจสอบ
สถานท่ีเกิดเหตุโดยทนัที   
 2   เม่ือไดรั้บรายงานเหตุการณ์ตามขอ้ 1 มายงักองนิติการ ให้นิติกรจดัท าบนัทึก พร้อม
ร่างหนังสือ เสนอผูอ้  านวยการกอง เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม ถึงผู ้ก  ากับการสถานีต ารวจท่ี
รับผิดชอบในเขตสอบสวน ( ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั )  โดยหนังสือนั้นตอ้งแจง้ช่ือเจา้หน้าท่ี 
(นิติกร หรือเจา้หน้าท่ีในต าแหน่งอ่ืนก็ได)้ เป็นผูรั้บมอบอ านาจไปร้องทุกข์ให้ด าเนินคดีในฐานะ
ผูเ้สียหาย โดยหนงัสือของมหาวิทยาลยั ให้ระบุถึงการกระท า วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ  ทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย
หรือสูญหาย และความประสงคใ์หด้ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ  
 3   เม่ืออธิการบดีลงนามในหนงัสือมหาวิทยาลยั ใหจ้ดัการส่งหนงัสือไปยงัสถานีต ารวจ
ตามท่ีระบุในหนงัสือ โดยจะน าส่งดว้ยตนเอง หรือส่งทางไปรษณียก์็ได ้และรอรับการติดต่อ หรือจะ
ประสานไปยงัพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบส านวนคดี เพื่อให้ปากค าในฐานะผูเ้สียหาย ตลอดจนส่ง
เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนเสร็จส้ินการสอบสวน     

3.  คดีล้มละลาย  ( ขอรับช าระหน้ีในคดีลม้ละลาย )  
 กรณีมีการด าเนินคดีโดยการฟ้องลูกหน้ีเป็นคดีลม้ละลาย ไม่วา่จะโดยมหาวิทยาลยัหรือ
เจา้หน้ีรายอ่ืนเป็นผูฟ้้องลูกหน้ีก็ตาม เม่ือศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยลู์กหน้ีเด็ดขาดตามพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย พ.ศ.2483 แลว้ เจา้หน้ีทั้งหลายของลูกหน้ีตอ้งไปยืน่ค าขอรับช าระหน้ีในมูลหน้ีของตนต่อ
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์รมบงัคบัคดีภายในก าหนดระยะเวลา 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดมี้การประกาศ
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ตามมาตรา 91 แห่ง พระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483  

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
    เม่ือเจา้หนา้ท่ี (นิติกร) ตรวจสอบพบว่า ลูกหน้ีของมหาวิทยาลยัถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดท่ี้กรมบงัคบัคดี หรือทางเวบ็ไซดข์องกรมบงัคบัคดี  
 1.ให้จัดท าใบมอบอ านาจในคดีล้มละลาย ( แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี ) เสนอ
อธิการบดีลงนามมอบอ านาจให้รองอธิการ/ผูช่้วยอธิการ/นิติกร เป็นผูรั้บมอบอ านาจไปยื่นค าขอรับ
ช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์  
 2. ในการยื่นค าขอรับช าระหน้ีของเจ้าหน้าท่ีผูรั้บมอบอ านาจตามข้อ 1 นั้ น ต้องไป
ด าเนินการท่ีกรมบงัคบัคดี หรือส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัแลว้แต่กรณีว่าลูกหน้ีถูกฟ้องให้ลม้ละลาย
ต่อศาลใด (ศาลลม้ละลายกลาง หรือศาลจงัหวดั ) โดยกรอกรายละเอียดตามแบบค าขอรับช าระหน้ี
ของกรมบงัคบัคดี (ล.29) ทั้งน้ี ภายในยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด ( 2 เดือนนับแต่วนัท่ีประกาศ
โฆษณาค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดในราชกิจจานุเบกษา) 
 3.  ภายหลงัท่ีไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีตามขอ้ 2 เจา้หน้าท่ีตอ้งเตรียมขอ้มูลดา้นเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัจ านวนหน้ีและมูลหน้ีท่ีขอรับช าระหน้ีวา่ เป็นหน้ีอนัเกิดจากมูลหน้ีใด เช่น มูล
หน้ีตามค าพิพากษา หรือหน้ีอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดฟ้้องเป็นคดี หรือฟ้องเป็นคดีแลว้แต่อยู่ระหว่างด าเนินคดี 
เหล่าน้ี ก็สามารถขอรับช าระหน้ีได ้เพื่อยื่นต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยก่์อนการไต่สวนเจา้หน้ี และ
อาจมีการนัดไต่สวนเจ้าหน้ีหรือประชุมเจ้าหน้ีอีกหลายคร้ังตามแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยจ์ะ
เห็นสมควร เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไปร่วมประชุมดว้ยซ่ึงจะมีประกาศแจง้จากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์จง้
ล่วงหน้าทุกคร้ัง จนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง( ให้ลูกหน้ีลม้ละลาย หรือยกเลิกค าสั่ง
พิทกัษท์รัพยลู์กหน้ี ) ในขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนสุดทา้ย เวน้แต่ ศาลจะมีค าสั่งให้มหาวิทยาลยัไม่ได้
รับช าระหน้ี หรือไดรั้บช าระหน้ีเพียงบางส่วน ซ่ึงอาจจะตอ้งอุทธรณ์ค าสั่ง หรือด าเนินการอยา่งใดๆ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัต่อไปกไ็ดแ้ลว้แต่ขอ้เทจ็จริง  

3. คดทีั่วไป   (  ละเมิด, ขบัไล่,  )   

 คดีละเมิด    คดีละเมิด เป็นคดีแพ่งประเภทหน่ึง แต่อาจเป็นคดีแพ่งท่ีความเสียหายนั้น
เกิดจากการกระความผดิในคดีอาญา หรือท่ีเรียกวา่คดีแพง่เก่ียวเน่ืองคดีอาญา เช่น คดีลกัทรัพย ์รับของ
โจทก์ คดีท าให้เสียทรัพย ์เป็นตน้ หรืออาจเป็นคดีท่ีมีเฉพาะความรับผิดในทางแพ่งเพียงอย่างเดียว 
และในขณะเดียวกนักรมชลประทานเองก็อาจเป็นผูถู้กกล่าวหาวา่กระท าละเมิดบุคคลภายนอกไดโ้ดย
การกระท าของเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยอันเน่ืองจากการปฏิบัติตามหน้าท่ี ดังนั้ น คดีละเมิดนั้ น           
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

มหาวิทยาลยั อาจเป็นได้ทั้ งโจทก์ หรือจ าเลย  หรือเป็นผูถู้กฟ้องคดี (ศาลปกครอง) ก็ได้แล้วแต่
ขอ้เทจ็จริง 

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
 กรณี บุคคลภายนอก กระท าละเมิดมหาวิทยาลัย  เช่น  โจรกรรมทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั หากจบักุมจ าเลยได ้แต่ไม่ไดท้รัพยสิ์นคืน หรือไดคื้นเพียงบางส่วน หรือทรัพยสิ์นไดรั้บ
ความเสียหายใชก้ารไม่ได ้เหล่าน้ี เม่ือพนกังานสอบสวนด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิและส่งส านวน
คดีไปยงัพนักงานอัยการพิจารณาฟ้องผูก้ระท าความผิดต่อศาล กรณีน้ีในระหว่างพิจารณาของ
พนกังานอยัการในการด าเนินคดีอาญานั้น มหาวิทยาลยัในฐานะผูเ้สียหายอาจขอให้พนักงานอยัการ
ร้องขอเขา้ไปในคดีอาญาใหศ้าลมีค าสัง่หรือค าพิพากษาในส่วนแพง่ใหจ้ าเลยหรือผูก้ระท าความผดินั้น 
คืนทรัพยสิ์น หรือใชร้าคาทรัพย ์หรือชดใชค่้าเสียหายได ้แลว้แต่กรณี โดยด าเนินการ ดงัน้ี  
 1  จดัท าร่างบนัทึก พร้อมร่างหนงัสือของมหาวิทยาลยั ถึงส านกังานอยัการท่ีรับผิดชอบ
คดีอาญานั้นๆ เร่ืองขอให้เรียกร้องค่าเสียหายส่วนแพ่งในคดีอาญา เสนอผูอ้  านวยการกองนิติการ เพื่อ
น าเรียนอธิการบดี หรือรองอธิบดีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อลงนาม  อน่ึง ท้ายหนังสือต้องแจ้งช่ือ 
ต าแหน่ง ระดบั ของนิติกรไวด้ว้ยเสมอ เพื่อพนกังานอยัการผูรั้บผิดชอบส านวนคดีจกัไดป้ระสานงาน
ไดถู้กตอ้งรวดเร็ว   
 2   ประสานเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งกบักรณี เพื่อขอทราบขอ้เทจ็จริง 
และเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเกิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัและจ านวน
ค่าเสียหาย  เพื่อน าส่งพนกังานอยัการในการยืน่ต่อศาล   
 3   ประสานพนกังานอยัการเจา้ของส านวนคดีเก่ียวกบัพยานหลกัฐาน จนเสร็จส้ินคดี  

 คดีฟ้องขับไล่      เป็นคดีแพ่งประเภทหน่ึง ซ่ึงฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
บงัคบัใหบุ้คคลผูก้ระท าละเมิดกฎหมาย เช่น บุกรุก  หรือรุกล ้าเขา้ไปในเขตท่ีดิน หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน
ใด หรือกระท าการอ่ืนใดอนัเป็นการรบกวนการครอบครองของมหาวิทยาลยั ไม่วา่จะบุกรุกหรือรุกล ้า
เข้าไปในท่ีดินท่ีเป็นท่ีราชพัสดุในความครอบครองของมหาวิทยลัย หรือท่ีดินอ่ืนของรัฐท่ี
มหาวิทยาลยัไดข้อใชป้ระโยชน์ เม่ือผูบุ้กรุกไม่ยอมร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง  หรือเคล่ือนยา้ยส่ิงของออก
จากเขตท่ีดินดงักล่าว หรือท่ีราชพสัดุ มหาวิทยาลยัหรือเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัก็ไม่มีอ านาจเขา้ไป
ร้ือถอนไดเ้อง เน่ืองจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจกระท าได ้ จึงตอ้งอาศยัค าพิพากษาของศาล และเจา้
พนกังานบงัคบัคดี   

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  

 1  ใหร้วบรวมขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีดินบริเวณท่ีบุกรุก
นั้นเป็นท่ีดินของมหาวิทยาลยั หรือเป็นท่ีราชพสัดุในความครอบครองมหาวิทยาลยั เช่น  หลกัฐานการ
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ซ้ือขาย/บริจาค การจดทะเบียนสิทธินิติกรรม แผนท่ีแสดงการจดัซ้ือ  หรือแผนท่ีอ่ืนใดท่ีสามารถ
พิสูจน์สิทธ์ิไดเ้ช่นนั้นได ้  
 2   จดัท าบนัทึก พร้อมร่างหนงัสือถึงส านกังานอยัการสูงสุด (กรณีบุกรุกท่ีราชพสัดุ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ) หรือถึงส านกังานอยัการจงัหวดั ท่ีท่ีราชพสัดุตั้งอยูใ่นเขตความรับผิดชอบ เร่ือง
ขอให้พิจารณาฟ้องขบัไล่ผูบุ้กรุกและขอให้ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง เสนอผูอ้  านวยการกองนิติการ เพื่อ
พิจารณาเสนออธิการบดี หรือรองอธิบดีท่ีไดม้อบหมายลงนาม โดยหนังสือนั้นให้แจง้รายละเอียด
เก่ียวกบับริเวณท่ีบุกรุก  ผูบุ้กรุก พอสมควร และช่ือต าแหน่ง ระดบั ของผูป้ระสานงานคดี (นิติกร) 
ดว้ยเสมอ  
 3   รอรับการประสานจากพนกังานอยัการผูรั้บผดิชอบส านวนคดีไปจนเสร็จส้ินคดี     

4. อนุญาโตตุลาการ 
 อนุญาโตตุลาการ ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมอีกประเภทหน่ึง เพียงแต่ไม่ไดด้ าเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นศาล  ซ่ึงลกัษณะของการพิจารณาอยูใ่นรูปของการเจรจา ตกลง เพื่อระงบัขอ้
พิพาทระหวา่งคู่กรณี โดยคนกลางท่ีเรียกวา่คณะอนุญาโตตุลาการ ท่ีคู่กรณีร่วมกนัเสนอหรือตกลงกนั
ตั้งให้เขา้มาเป็นผูพ้ิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาท ซ่ึงอาจไม่ยึดหลกักฎหมายเคร่งครัดมากนัก แต่ก็ด าเนิน
กระบวนพิจารณาภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545   
 ขอ้พิพาทท่ีจะเขา้สู่กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไดน้ั้น เกิดจากขอ้ตกลงของ
คู่กรณี หรือคู่สัญญาว่าเม่ือเกิดกรณีพิพาทระหว่างกนัแลว้จะตอ้งตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผูพ้ิจารณาช้ี
ขาด หากเป็นเร่ืองสัญญาเรียกวา่สญัญาอนุญาโตตุลาการ เม่ือมีกรณีพิพาทระหวา่งกนัคู่กรณีจะน าเร่ือง
ไปฟ้องคดีต่อศาลเลยยงัไม่ได ้จะตอ้งไปด าเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการร่วมกนัพิจารณาและตดัสินช้ี
ขาดเสียก่อน หากน าขอ้พิพาทไปฟ้องเป็นคดีต่อศาล  ศาลยอ่มจะไม่รับฟ้องไวพ้ิจารณา เน่ืองจากขดั
กบัเจตนารมณ์ของคู่สัญญาขณะท าสัญญา  เม่ืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดเป็นอย่างไรแลว้หากคู่กรณี         
อีกฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามค าช้ีขาด คู่กรณีอีกฝ่ายก็สามารถยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจให้พิจารณา
พิพากษาให้เป็นไปตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ออกค าบงัคบั และหมายบงัคบัคดีด าเนินการ
บงัคบัคดีต่อไป  
 ในส่วนของมหาวิทยาลยันั้น นับแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สัญญาจ้างไม่มีเง่ือนไข
สญัญาในส่วนของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงก่อนหนา้นั้นหากเป็นสญัญาจา้งท่ีมีวงเงินสูง หรือคู่สญัญาเป็น
บริษัทร่วมทุนกับต่างชาติก็มักจะปรากฏเร่ืองอนุญาโตตุลาการอยู่ด้วยเสมอ  ปัจจุบันสัญญา
อนุญาโตตุลาการจะไม่ปรากฏในเง่ือนไขสัญญา แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะไม่มีเกิดข้ึนอีกในกาล
ต่อไป  

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่   
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 เม่ือเกิดกรณีพิพาทเก่ียวกบัสญัญาอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวแลว้ ระหวา่งมหาวิทยาลยั
กบัคู่สัญญา และเป็นกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ด าเนินการเน่ืองจากคู่สัญญาหรือ
คู่กรณีผิดสัญญา และมีภาระจะตอ้งรับผิดในเร่ืองค่าปรับ ค่าเสียหาย แต่กลบัเพิกเฉยไม่ช าระแมจ้กัได้
แจง้ใหช้ าระแลว้  

 1. นิติกรเจา้ของเร่ืองตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริง พร้อมล าดบัเร่ืองนบัแต่เร่ิมท าสัญญาจนถึง
บอกเลิกสัญญา และแจง้ให้ช าระค่าปรับ ค่าเสียหาย จนทา้ยสุดคู่สัญญาเพิกเฉย โดยท าเป็นบนัทึก
ล าดบัเร่ืองพร้อมเอกสารประกอบเป็นหมายเลขตามล าดบัเหตุการณ์  

 2. จดัท าบนัทึกและร่างหนังสือ ถึงส านักงานอยัการสูงสุด เร่ืองขอให้พิจารณาเสนอขอ้
เรียกร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอ้พิพาท  เสนอผูอ้  านวยการกองนิติการ เพื่อพิจารณาเสนอ
อธิการบดีลงนาม  โดยในหนังสือนั้ น  ขอให้อัยการสูงสุดจัดพนักงานอัยการท าหน้าท่ี เป็น
อนุญาโตตุลาการฝ่ายของมหาวิทยาลยั และเป็นทนายความในการยืน่ขอ้เรียกร้อง(ค่าปรับ  ค่าเสียหาย) 
ท่ีมหาวิทยาลยัมีต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงดว้ย   

 3. ภายหลงัท่ีมหาวิทยาลยัไดมี้หนงัสือตามขอ้ 2 แลว้ ใหร้อรับการประสานจากพนกังาน
อยัการเช่นเดียวกบักรณีท่ีขอใหพ้นกังานอยัการฟ้องด าเนินคดีในชั้นศาลนัน่เอง และด าเนินการต่อไป
จนกวา่การยืน่ขอ้เรียกร้องจะไดมี้ขอ้ยติุหรือมีค าตดัสินช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรืออาจมีการ
ด าเนินการต่อไปอีกในชั้ นศาลกรณีคู่สัญญาหรือคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ คือ ตอ้งประสานงานกบัพนกังานอยัการต่อไปเพื่อให้ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลมี
ค าพิพากษาตามค าตดัสินช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนขอออกค าบงัคบั และหรือออก
หมายบงัคบัคดีด าเนินการบงัคบัคดีตามขั้นตอนต่อไป    

5. การบังคบัคด ี

 การบังคับคดี หมายถึงการด าเนินการในส่วนของการประสานเจ้าพนักงานบังคับคดี          
กรมบงัคบัคดี เพื่อด าเนินการบงัคบัคดีกบัลูกหน้ีตามค าพิพากษา ซ่ึง เป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึงของเจา้หนา้ท่ี
(นิติกร) ผูรั้บผิดชอบเร่ือง ในกรณีท่ีคดีบางคดี เม่ือศาลพิพากษาและมหาวิทยาลยัอยู่ในฐานะเจา้หน้ี
ตามค าพิพากษาแลว้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษา เช่น ไม่ช าระเงินตามค าพิพากษา  
ไม่ยอมร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ เช่นน้ีเจา้หนา้ท่ี หรือนิติกรเจา้ของเร่ืองตอ้งด าเนินการเพื่อบงัคบั
ลูกหน้ีใหป้ฏิบติัตามค าพิพากษา โดยการบงัคบัคดีนัน่เอง  

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

 1.  กรณีศาลพิพากษาใหช้ าระเงิน  

  1.1 ใหต้รวจสอบวา่ ศาลไดอ้อกค าบงัคบัก าหนดระยะเวลาใหลู้กหน้ีช าระเงินภายใน
เวลาใดเวลาหน่ึงหรือไม่ เพราะบางคดีศาลพิพากษาแต่ไม่มีค าบงัคบั เช่นน้ีให้เจา้ของเร่ืองด าเนินการ
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ให้อธิการบดีลงนามหนงัสือถึงพนกังานอยัการเพื่อขอให้ยื่นค าร้องต่อศาลขอออกค าบงัคบัแจง้ไปยงั
ลูกหน้ีเพื่อให้ลูกหน้ีปฏิบติัตามค าพิพากษาก่อน เม่ือศาลออกค าบงัคบัแจง้ไปยงัลูกหน้ีแลว้ และหาก
พ้นระยะเวลาท่ีศาลก าหนดให้ลูกหน้ีปฏิบัติแล้วลูกหน้ียงัเพิกเฉยอยู่ ให้นิติกรประสานงานกับ
พนักงานอยัการอีกคร้ังเพื่อให้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีแจง้ไปยงักรมบงัคบัคดี หรือ
ส านักงานบงัคบัคดีจงัหวดัแลว้แต่กรณี เพื่อตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีไปด าเนินการบงัคบัคดี อน่ึง ใน
ชั้นของศาลนั้นศาลจะมีค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีและแจง้หมายบงัคบัคดีไปยงักรมบงัคบัคดี หรือ
ส านกังานบงัคบัคดีแลว้แต่กรณี   

  1.2  เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนตามขอ้ 1.1 ให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการสืบหาทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน บา้น รถยนต ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ในการสืบหาทรัพยสิ์นนั้นอาจสืบ
ไดท้างทะเบียนกรณีเป็นรถยนต ์หรือท่ีดิน หรืออาคารชุด วิธีปฏิบติั คือ ท าเป็นหนงัสือราชการลงนาม
โดยผูอ้  านวยการกอง หรือโดยรองอธิการบดี ขอความร่วมมือตรวจสอบความเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ
ไปยงักรมการขนส่งทางบก ขนส่งจงัหวดั ส านักงานท่ีดินจงัหวดัหรือส านักงานท่ีดินจงัหวดัสาขา
ต่างๆ  เป็นตน้  

  1.3 หากพบทรัพยสิ์น ( ท่ีดิน,อาคารชุด ) และชดัเจนว่าเป็นของลูกหน้ี ให้เจา้หน้าท่ี
ด าเนินการขอคดัถ่ายส าเนาเอกสารนั้นๆ พร้อมให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย และ
ใหด้ าเนินการจดัท าใบมอบอ านาจยดึทรัพย ์(แบบฟอร์มของกรมบงัคบัคดี) เสนออธิการบดีลงนามให้    
นิติกรผูน้ั้น เป็นผูรั้บมอบอ านาจไปยดึทรัพยแ์ทนกรมชลประทานร่วมกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี  

  1.4  ไปประสานเร่ืองกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี ณ ส านกังานท่ีศาลไดแ้จง้หมายบงัคบั
คดีไปถึง เพื่อขอตั้งเร่ืองบงัคบัคดี( เสียค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย ์ โดยให้เจา้หนา้ท่ียืมเงินทดรอง
ราชการเพื่อวางช าระต่อกรมบงัคบัคดี หรือส านกังานบงัคบัคดีดว้ยแลว้แต่กรณี ( ส่วนจ านวนเท่าใด
นั้นใหส้อบถามกบัเจา้หนา้ท่ีของกรมบงัคบัคดีในคดีนั้นๆ ) และนดัหมายกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดีไป
ด าเนินการยดึทรัพยสิ์นลูกหน้ีต่อไป  

 2. กรณีศาลพิพากษาใหข้บัไล่ และหรือใหร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง(บุกรุก,รุกล ้า ) 

  คดีประเภทน้ี ขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับกรณี
พิพากษาใหช้ าระเงิน ต่างกนัเพียงวิธีการจดัใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาเท่านั้น คือ ไม่มีการยดึทรัพยสิ์น 
แต่เป็นการบงัคบัให้ออกจากอสังหาริมทรัพย ์และหรือร้ือถอนขนยา้ยส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงของออก
จากอสังหาริมทรัพยเ์ท่านั้น 

 

 



                                                                                                                                                                 

14 

ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

6. กรณีด าเนินมาตรการบังคับทางปกครอง     (การออกค าสั่งทางปกครองและการใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครอง) 

 กรณีน้ี ไม่มีการด าเนินคดีต่อศาลไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองหรือศาลยติุธรรม แต่เป็นการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนแพ่งของเจ้าหน้าท่ี ในรูปของการออกค าสั่งทางปกครอง และการใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองในกรณีท่ีเป็นค าสัง่ท่ีเรียกใหช้ าระเงิน ปัจจุบนัมีกฎหมายหลกัๆ สองฉบบั
ท่ีบญัญติัเป็นการสอดรับกนัค่อนขา้งชดัเจนคือพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ในมาตรา 5 ประกอบมาตรา 57  และพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.
2539 ในมาตรา 12  

 โดยท่ีค าสัง่ของอธิการบดี(ในฐานะผูแ้ทนมหาวิทยาลยั) ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.2539 นั้ น  ตาม
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง และเป็น
ค าสั่งทางปกครองท่ีเรียกให้ช าระเงินตามมาตรา 57 ฉะนั้น ในกรณีท่ีอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความรับผิดทางละเมิดเม่ือมีการกระท าละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยัแลว้
และอธิการบดีมีค าสั่งให้เจา้หน้าท่ีคนใดช าระเงินสินไหมทดแทนแลว้ หากเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นเพิกเฉย 
มหาวิทยาลยัไม่จ าตอ้งฟ้องเป็นคดีต่อศาล แต่อาจใชอ้  านาจตามมาตรา 57 โดยการยึด อายดั และขาย
ทอดตลาดซ่ึงทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นน ามาใชเ้ป็นค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายได ้

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  

 กรณีน้ีในทางปฏิบติันั้น เม่ือมีการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเสร็จส้ินและผา่นการ
พิจารณาของผูมี้อ  านาจแลว้ หากมีเจา้หนา้ท่ีจกัตอ้งรับผดิชดใชเ้งินค่าเสียหายเน่ืองจากการนั้นแลว้ ฝ่าย
สอบสวนจะส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้กองนิติการเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการในการจดัให้มีการ
ออกค าสั่งอธิการบดี เรียกให้เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นช าระเงินค่าเสียหายตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดจนเสร็จส้ิน
กระบวนการของการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง  

 เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบเร่ืองตอ้งเตรียมการเพื่อออกค าสั่งมหาวิทยาลยั ให้เจา้หน้าท่ีผูท้  า
ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย  โดยการร่างค าสั่งมหาวิทยาลยัเสนอผูอ้  านวยการกองนิติการ เพื่อพิจารณา
เสนออธิการบดี   โดยท่ีค าสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายไม่ไดก้ าหนดรูปแบบไว ้ แต่เนน้ท่ีเน้ือหาสาระ
ของค าสั่งเป็นส าคญัเพื่อให้ครบองคป์ระกอบของการเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึง
โดยทั่วไปแลว้ค าสั่งของหน่วยงานทางปกครองท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือหนังสือนั้น จกัตอ้งมี
รายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี  

 1. หวัหนงัสือตรามหาวิทยาลยั 
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 2. ค าสัง่...(ระบุช่ือหน่วยงานท่ีออกค าสัง่)  

 3. ท่ี..(ระบุเลขท่ีออกค าสัง่) / (ระบุเลขปี พ.ศ.ท่ีออกค าสัง่)  

 4. เร่ือง...ใหช้ดใชค่้าเสียหายมูลละเมิด  

 5. เน้ือความของค าสั่ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัของค าสั่งให้กล่าวถึงมูลกรณีท่ีออกค าสั่ง 
ตลอดจนขอ้กฎหมาย ขอ้เท็จจริง ขอ้พิจารณาและขอ้วินิจฉยัของผูอ้อกค าสั่งพอสมควรเท่าท่ีจะท าให้
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าสัง่เขา้ใจได ้ทั้งแจง้จ านวนค่าเสียหาย ระยะเวลาท่ีใหส่้งชดใชค่้าเสียหายใหช้ดัเจน 

 6. ค าสั่ง... เน่ืองจากเป็นค าสั่งทางปกครอง ดงันั้นในค าสั่งตอ้งแจง้สิทธิให้ผูรั้บค าสั่ง
ทราบดว้ยว่า ...สามารถอุทธรณ์ค าสั่งไดภ้ายใน 15 วนั นับแต่ไดรั้บค าสั่ง หากเห็นว่าค าสั่งท่ีเรียกให้
ชดใชน้ั้นไม่ถูกตอ้ง หรือมีเหตุผลอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ตนเองไม่สมควรตอ้งรับผดิชดใชค่้าเสียหายตามค าสั่ง 
โดยใหแ้สดงเหตุผล ขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมายประกอบขอ้อุทธรณ์นั้นดว้ย.. 

 7. ค าสัง่ใหร้ะบุวนั/ เดือน/ปี ท่ีออกค าสัง่ใหช้ดัเจน (สัง่ ณ วนัท่ี.เดือน.พ.ศ.)  

 8. ลงช่ือ..( ลายมือช่ือผูอ้อกค าสัง่  และระบุช่ือ สกุล พร้อมต าแหน่ง )  

 เม่ืออธิการบดีลงนามในหนังสือค าสั่งแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีจัดให้มีการส่งค าสั่งไปยงั
เจา้หน้าท่ีผูรั้บค าสั่งทราบ(ผูท้  าละเมิด) ซ่ึงอาจจะโดยวิธีส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดแต่ตอ้งให้ปรากฏหลกัฐานวา่เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไดรั้บทราบค าสั่งนั้นเม่ือใดชดัเจน  วนัท่ีรับค าสั่งน้ี
ส าคญัมากเน่ืองจากมีผลทางกฎหมายในเร่ืองระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่ง และเป็นเง่ือนไขการฟ้อง
คดีต่อศาล  

กรณีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าสัง่ แสดงเจตนาจะช าระเงินตามค าสัง่  

 ก. หากขอช าระจ านวนเต็มให้เจา้หน้าท่ีจดัท าบนัทึกถึงผูอ้  านวยการกอง (กองคลงัและ
ทรัพยสิ์น) โดยบนัทึกนั้นให้แสดงเป็นขอ้ความว่ามหาวิทยาลยัไดรั้บช าระเงินจากใคร และเป็นหน้ี
เก่ียวกับเร่ืองอะไร(ละเมิด) พร้อมน าส่งเงินสดหรือเช็ค(แคชเชียร์เช็ค) แล้วแต่กรณี  และรับ
ใบเสร็จรับเงิน ส่งมอบให้เจา้หน้าท่ีผูช้  าระไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย (ควรถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินแนบ
เร่ืองไวเ้ป็นหลกัฐานในการรายงานกรมขอยติุเร่ืองดว้ย) 

 ข. หากขอผ่อนช าระ ให้เจา้หน้าท่ีรับขอ้เสนอ และพิจารณาถึงจ านวนเงินกบัระยะเวลา 
ในการขอผอ่นช าระ ทั้งน้ีใหถื้อตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด แต่หากจ านวนเงินท่ี
ขอผ่อนช าระต ่ากว่าหลกัเกณฑ์แต่เห็นว่าเป็นธรรมแลว้     ให้ท าเป็นหนงัสือขอท าความตกลงกบัผูมี้
อ  านาจเป็นกรณีไป 
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กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นกฎหมายและคดีความ 

                                                     และ 

ขอ้คิดความเห็นภายในส่วนงานจากการประเมิน 
                        สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลยั ไดส่้งเร่ืองใหส้ านกังานคดีปกครองขอนแก่น ด าเนินคดีแทน
มหาวิทยาลัย ในคดีหมายเลขด าท่ี ๓/๒๕๖๑ ของศาลปกครองขอนแก่น ระหว่าง นายพุทธชาติ   
ค าส าโรง  ผูฟ้้องคดี  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ท่ี๑ กบัพวก ตามขั้นตอน
และแนวปฏิบัติในคู่มือน้ี  แต่ต่อมาส านักงานคดีปกครองขอนแก่น ได้มีหนังสือท่ี อส.๐๐๓๑.๑/
๑๒๕๒ แจ้งว่า ได้ตรวจสอบและประเมินในการสรุปข้อเท็จจริงและรูปแบบในการส่งเร่ืองให้
ส านักงานอยัการสูงสุด ด าเนินคดีแทนแทนแลว้ จึงเสนอแนะขอให้มหาวิทยาลยัจดัท ารูปแบบและ
แนวทางส่งสรุปขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้และขอ้โตแ้ยง้ค าฟ้องให้ครบถว้น ต่อส านกังานอยัการสูงสุดตาม
รูปแบบและแนวทาง ดงัน้ี 
 
วิธีการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน 

 1. การส่งเรื่อง 
1.1 ให้มีหนังสือส่งเรื่องถึง "อธิบดีอัยการ สำนกังานคดีปกครองขอนแก่น" ที่อยู ่ สำนักงานคดี

ปกครองขอนแก่น อาคารสำนักงานอัยการภาค 4 ชั้น 3 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000     

1.2 ส่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรมเจา้สังกัด ผู้กำกบัดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีหรือจะฟ้องคดีนั้น ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

1.3 ให้ระบุตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ พร้อมด้วย
หมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก 

1.4 ในกรณีขอให้แก้ต่างคดี ให้ส่งเรือ่งถึงพนักงานอัยการก่อนวันครบกำหนดยื่นคำให้การ
ตามที่ศาลสั่ง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากคดีใกล้จะครบระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ยื่นคำให้การ ก่อนส่ง
เรื่องให้พนักงานอัยการ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอนแก่นเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
ออกไปอีก 30 วัน แล้วรีบแจ้งผลการขอ ขยายระยะเวลายื่นคำให้การใหพ้นักงานอัยการทราบโดยด่วน 

1.5 ในกรณีขอให้ว่าต่างคดี ให้ส่งเรือ่งถึงพนักงานอัยการก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาที่
จะต้องยื่นคำ ฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 49, 50 หรือ 51 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 “มาตรา 51 การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ให้
ยื่นฟ้องภายใน 1 ปี และการฟ้อง คดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าป ี นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบ ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี” และก่อนจะขาดอายุ
ความไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทัง้นี้เพื่อให้พนักงานอัยการ สามารถดำเนินการได้ทันโดยไม่เสียหายต่อคด ี
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

2. เอกสารที่ตอ้งส่งไปในเบือ้งต้นพร้อมกบัหนังสือนำสง่เรื่อง 
2.1 ใบมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคด ี ในกรณีขอให้แก้ต่าง หรือของผู้ฟ้องคดีในกรณีขอให้ว่าต่าง 

(ขอรับแบบฟอร์มใบมอบอำนาจได้ที่สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น หรอื ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง 
เว็บไซต ์ สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น (http://www.kk-ad.ago.go.th) ลงลายมือชื่อของผู้มอบ
อำนาจและ พยาน โดยยังไม่ต้องกรอกข้อความ จำนวน 2 ฉบับ 

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีขอใหแ้ก้ต่าง หรือของผู้ฟ้องคดีในกรณีขอให้
ว่าต่าง ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด 

2.3 คำสั่งเรียกให้ทำคำให้การและสำเนาคำฟ้องในกรณีขอให้แก้ต่าง 
2.4 บันทึกคำชี้แจงเบือ้งต้นพร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น หรือจัดส่งทาง E-mail address 

: kkad235563@gmail.com 
2.4.1 กรณขีอให้แก้ต่าง ให้ทำเป็นบันทกึคำช้ีแจงเบื้องต้นของผู้ถูกฟ้องคด ี โดยมี

รายละเอียด เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกฟ้องและข้อโต้แย้งตามประเด็นในคำฟ้องและตาม
ประเด็นที่ศาลกำหนด ทั้งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ถูก
กล่าวหาในคำฟ้อง จำนวน 1 ชุด บันทึกคำช้ีแจงตอนใดกล่าวซ้ำถึงชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือชื่อของผู้ถูกฟ้อง
คดีให้ใช้คำว่า "ผู้ฟ้องคดี" หรอื"ผู้ถูก ฟ้องคดี" ในกรณีที ่ "ผู้ฟ้องคดี" หรอื "ผู้ถูกฟ้องคดี" มีหลายคนหรือ
หลายหน่วยงานก็ให้ระบุลำดับที่ของผู้ฟ้องคด ี หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่กล่าวถึงไว้ด้วย กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี
หลายคน หรือหลายหน่วยงานร่วมกันขอให้พนักงานอัยการ ดำเนินคดีแทน และข้อเทจ็จริงที่ชี้แจงในคดี
ดังกล่าวเกี่ยวพันกันกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนหรือหลายหน่วยงานนั้น อาจร่วมกันทำคำช้ีแจงไปในฉบับ
เดียวกันได้ 

2.4.2 กรณขีอให้ว่าต่าง ให้ทำเป็นบันทึกคำช้ีแจงเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีโดยมี
รายละเอียดเรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟ้อง ทั้งในข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลใน
การที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จำนวน 1 ชุด กรณทีี่ผู้ฟ้องคดีหลายคนหรือหลายหน่วยงาน
ร่วมกันขอให้พนักงานอัยการฟ้องคดีและดำเนินคดีแทน และข้อเทจ็จริงที่ชี้แจงในคดีดังกล่าวเกี่ยวพัน
กันกับผู้ฟ้องคดีหลายคนหรอืหลายหน่วยงาน น้ัน อาจรว่มกันทำคำชี้แจงไปในฉบับเดียวกันได้ 

2.5 ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่รบัรองสำเนาถูกต้อง ข้อมูลที่บันทึกสำหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์หรือสื่อทาง เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงในข้อ 2.4 ซึ่งกำกับ
เลขที่เรียงตามลำดับตามคำชี้แจง ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน 

2.5.1 กรณขีอให้แก้ต่าง ให้เตรียมเอกสารสำหรับยื่นต่อศาลจำนวนชุดเท่าที่ระบุใน
คำสั่งเรียกให้ ทำคำให้การและสำหรับพนักงานอัยการอีก 1 ชุด 

2.5.2 กรณขีอให้ว่าต่าง ให้เตรียมเอกสารสำหรับยื่นต่อศาล จำนวน 1 ชุด สำหรับ
พนักงาน อัยการ จำนวน 1 ชุด และสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีจำนวนชุดเท่ากับจำนวนผู้ถูกฟ้องคดี 

2.6 แผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD) คำชี้แจงดังกล่าวในข้อ 2.4 (ถ้ามี) 
2.7 ค่าธรรมเนียมศาลและคา่ใช้จ่ายในกรณีขอให้ว่าต่าง เป็นค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ 2 ของ

ทุน ทรัพย์ที่จะฟ้องคดีแต่ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท โดยส่งเป็นเงินสด หรือตั๋วแลกเงิน ในกรณีที่ส่ง
เป็นต๋ัวแลก เงิน ให้สั่งจ่ายในนาม "สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น" ในกรณีหน่วยงานปกครองทางผู้ส่ง
เงินค่าธรรมเนียม ไม่ใช่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือรัฐวสิาหกิจ ให้หมาย
เหตุในการนำส่งเงินด้วยว่าเป็น "เงินงบประมาณ" หรือ "เงนินอกงบประมาณ" 
 

http://www.kk-ad.ago.go.th/
mailto:kkad235563@gmail.com
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

3. การประสานงานคดีหลังจากส่งเรื่อง 
             ให้ผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคด ี หรือผู้ประสานงานคด ี ประสานงานคดีไปยังพนักงานอัยการเจ้าของ
สำนวน ผู้รับผดิชอบภายใน 5 วัน เพื่อการนัดหมายในการเตรียมการดำเนินคดี ให้ผู้ถกูฟ้องคดีผู้ฟ้องคด ี
และหรือประสานงานคดีติดตามเรื่องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปหรือนำบุคคลผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นไปให้
พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนผู้รับผิดชอบ เพื่อซักถามเป็นพยาน นำพนักงานอัยการไปตรวจสอบ
สถานที่บุคคลหรือสิ่งอื่นใด เพื่อประกอบการพิจารณาตลอดจนอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการ
ดำเนินคดีจนกระทั่งคดีถึงที่สุด 
 
                โดยมหาวิทยาลยัไดม้อบกองนิติการด าเนินการและในท่ีประชุมกองนิติการในคราว
ประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบใหใ้ชต้ามรูปแบบและแนวทาง
ปฏิบติัตามท่ีส านกังานคดีปกครองขอนแก่นแนะน าดงักล่าว โดยไดน้ ามาปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน  ประสานงานพนกังานอยัการในการด าเนินคดีกรณีมหาวิทยาลยั หรือเจา้หนา้ท่ีถูกฟ้อง
หรือถูกฟ้องร่วมกนั แลว้ 
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

 

                                                     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                          ประสานงานพนักงานอยัการในการด าเนินคดี 
                                         กรณมีหาวทิยาลยัเป็นผู้ฟ้องคดหีรือเป็นโจทก์ 
 
 

รับเร่ืองจาก 
หน่วยงาน/กอง// อ่ืนๆ 

แจง้ขอ้เทจ็จริงพร้อมเอกสาร
หลกัฐาน 

                  ขอใหด้ าเนินคดี 

พิจารณาขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท าบนัทึกสรุปเร่ืองพร้อมเอกสาร
ประกอบ 

                      

ร่างหนงัสือเสนออธิการบดีลงนามถึง                
อยัการสูงสุดหรือส านกังานอยัการท่ี

รับผดิชอบในเขตศาลท่ีจะฟ้องคดีขอให ้  
พิจารณาด าเนินคดีแทนมหาวิทยาลยั 

                   

รับการประสานจาก
พนกังานอยัการผูรั้บผดิชอบ
คดีในการ ด าเนินคดีจนกวา่

คดีจะถึงท่ีสุด 
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

 

- ศาลยติุธรรม ( ศาลแพง่,ศาลจงัหวดั,ศาลแขวง) หากรับหมาย 
ตอ้งยืน่ค าใหก้ารภายใน 15 วนั นบัแต่รับหมาย แต่ถา้ปิดหมาย
จะนบัเพ่ิมอีก 15 วนั (รวมเป็น 30 วนั)  

- ศาลปกครอง ระยะเวลาเป็นไปตามค าสัง่ท่ีศาลก าหนด (เป็นดุลย
พินิจของศาล และศาลอาจอนุญาตใหข้ยายออกไปอีกได)้  

ร่างหนงัสือเสนออธิการบดีลงนาม ถึงอยัการสูงสุด หรือส านกังานอยัการท่ี
รับผดิชอบพ้ืนท่ีในเขตอ านาจศาล ขอใหพิ้จารณาด าเนินคดีแกต่้างแทน
มหาวิทยาลยั หรือเจา้หนา้ท่ี ( พร้อมใบแต่งทนายความ/ใบมอบอ านาจ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                ประสานงานพนักงานอยัการในการด าเนินคดี 
                        กรณมีหาวิทยาลยั หรือเจ้าหน้าท่ีถูกฟ้องหรือถูกฟ้องร่วมกนั 

( มหาวิทยาลยั/อธิการบดี ) 
ไดรั้บหมายเรียก/ ค าสัง่ศาล 

พร้อมส าเนาค าฟ้อง              
แจง้ใหย้ืน่ค  าให้การแก ้

                         ค  าฟ้อง 
                         
 

 

-  ประสานเจา้หนา้ท่ีส านกั กอง โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลคดี 

        -  รวบรวมขอ้เทจ็จริง พร้อมเอกสารหลกัฐาน  
-   รับการประสานจากพนกังานอยัการจนกวา่คดีถึงท่ีสุด  
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ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ตามมติประชุมกองนิติการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  

 

 

   

 
                                    
 

                                 
 

 

 

 

ศาลมีสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดลูกหน้ี
มหาวิทยาลยั และไดป้ระกาศโฆษณา

ค าสัง่ในราชกิจจานุเบกษา 

                                             
ยืน่ค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์พร้อมใบมอบอ านาจ                     

( กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอฯ แบบ ล.29 ) ทั้งน้ี ภายในก าหนดเวลา 2 เดือน 
นบัแต่วนัท่ีประกาศโฆษณาค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

     

                                                      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                   การขอรับช าระหนีใ้นคดล้ีมละลาย 

เขา้รับการไต่สวน และประชุมเจา้หน้ี ตามท่ีเจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพยก์ าหนดนดัจนกว่าศาลจะมีค าสัง่เก่ียวกบั
การขอรับช าระหน้ี( ให้ไดรั้บช าระตามค าขอ, หรือยกค า

ขอหรือใหไ้ดรั้บช าระเพียงบางส่วน ) 

 

เจา้หนา้ท่ี (นิติกร) จดัท าบนัทึกพร้อมใบมอบอ านาจขอรับช าระหน้ี (แบบฟอร์มของ
กรมบงัคบัคดี)เสนออธิการบดีลงนาม มอบอ านาจใหนิ้ติกรผูรั้บผิดชอบไป

ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
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                                                         ขั้นตอนการการปฏิบัติงาน  
                                                            การบังคบัคด ี

ลูกหน้ีของมหาวิทยาลยั 
ไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา 
( ลูกหน้ีทราบค าบงัคบัแลว้) 

ขอออกหมายบงัคบัคดีร่างหนงัสือกรมถึงอยัการสูงสุด หรือส านกังาน
อยัการผูรั้บผดิชอบในการด าเนินคดีนั้นๆ แลว้แต่กรณี ขอใหด้ าเนินการ

เพ่ือขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดีแจง้ไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

สืบหาทรัพยสิ์นของลูกหน้ีทุกชนิด หากพบใหไ้ปยืน่ค าร้องต่อเจา้พนกังาน
บงัคบัคดี ขอให้ไปด าเนินการบงัคบัคดี  ( เสนอใบมอบอ านาจให้ลงนาม

มอบใหนิ้ติกร น าเจา้พนกังานบงัคบัคดีไปท าการยดึทรัพย ์) 

ติดตามความเคล่ือนไหว การขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น ( เจา้พนกังาน

บงัคบัคดีจะประกาศแจง้ใหท้ราบหาก
จะมีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใดท่ียดึ

ไว ้) 
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                                                           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                          การใช้มาตรการบังคบัทางปกครอง  
                       ( มาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ) 

ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

( กรณีมีเจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิ ) จดัท าร่างค าสัง่
กรมเสนออธิการบดีลงนามเรียกให ้

เจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิดชดใชค้่าเสียหาย 
( ค าสัง่ทางปกครอง ) 

 

  
                

ด าเนินการจดัให้มีการส่งค าสัง่หรือแจง้ค าสัง่ไปยงัเจา้หนา้ท่ีผูท้  า
ละเมิดท่ีตอ้งชดใชค้่าเสียหาย (น าส่งหรือส่งไปรษณียต์อบรับ ) 

( เจา้หนา้ท่ีผูต้อ้งชดใชค้่าเสียหายอุทธรณ์ค าสัง่ )                         
ใหพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงขอ้กฎหมาย และความเห็น เสนอเพื่อพิจารณา
อุทธรณ์ หากอธิการบดีไม่เห็นดว้ยกบัอุทธรณ์ ใหเ้สนออุทธรณ์ไปยงัผู ้

มีอ  านาจเพ่ือพิจารณาต่อไปและแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบดว้ย 
     

                                   กรณีไม่อุทธรณ์และเพิกเฉย 
- ใหสื้บหาทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีผูต้อ้งชดใชค้่าเสียหาย  
- หากพบ ใหจ้ดัท าร่างค าสัง่ยดึ หรืออายดั เสนอลงนาม 

และไปด าเนินการยดึ หรืออายดั เพื่อน าออกขาย
ทอดตลาดต่อไป     
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  มาตรฐานของการปฏิบัติงาน หรือส่ิงท่ีถือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานฝ่ายคดีความ  ไดแ้ก่ ความส าเร็จของช้ินงาน(คดี)แต่ละช้ินท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการไดส้ าเร็จ
ภายใตเ้ง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายบญัญติั รวมถึงกรณีด าเนินการตามค าสั่งศาล หรือตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากพนักงานอยัการ มาตรฐานความส าเร็จของช้ินงานไม่อาจก าหนดเวลาก ากบัท่ี
แน่นอนได้ ข้ึนอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของงานแต่ละเร่ือง ดังนั้น ความสมบูรณ์ครบถว้นของ
ขอ้เท็จจริง เอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง และระยะเวลาไดด้ าเนินการภายใตเ้วลาท่ีกฎหมาย ศาลและ
พนกังานอยัการก าหนด ถือเป็นมาตรฐานของงานการด าเนินคดี    
 งานประสานงานพนักงานอัยการนั้ น เจ้าหน้าท่ีผูป้ระสานงานคดีท าหน้าท่ีเหมือน
พนกังานสอบสวนในหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานส่งพนกังานอยัการเพื่อฟ้องคดี หรือ
ต่อสู้คดี  
 อน่ึง กรณีพนักงานอัยการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรือระยะเวลาตามท่ีศาลมีค าสัง่นั้นเป็นการใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการและ
ศาลตามท่ีเห็นสมควรจะก าหนดหรือสั่ง ระยะเวลาเหล่าน้ีพนกังานอยัการ หรือศาล สามารถผอ่นปรน
หรือขยายเวลาในการด าเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร บางคร้ังการท่ีไม่สามารถด าเนินการใดๆไดท้นั
ตามเวลาท่ีก าหนดและมีการขอขยายเวลาออกไปอีกนั้น ก็ไม่ถือวา่เป็นความล่าชา้ เน่ืองจากระยะเวลา
ท่ีศาลหรือพนักงานอยัการก าหนดนั้น ขอ้เท็จจริงอาจไม่สอดคลอ้งในเร่ืองปริมาณงานและความ
ยุ่งยากของงาน ซ่ึงศาลและพนักงานอยัการก็รับฟังและยอมพิจารณาอนุญาตเป็นคราวๆไปแลว้แต่
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล โดยค านึงถึงความยุง่ยากในการสืบคน้เอกสารหลกัฐาน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
รวมถึงเหตุเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย โดยมิไดมุ่้งหมายเพียงใหช้ิ้นงานเสร็จส้ินโดยเร็วหรือ
ตามเวลาก าหนดในคร้ังแรกหรือคร้ังต่อไปเพียงอยา่งเดียว แต่มุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง  
 

หลกัเกณฑ์ / ความรู้ที่น ามาใช้ด าเนินการ 
  
 โดยลกัษณะของงานท่ีด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยัการ ศาล     กรมบงัคบัคดี และ
ขอ้พิพาทท่ีข้ึนสู่กระบวนพิจารณาของศาลนั้นเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย สัญญา ละเมิด และค าสั่ง
ทางปกครอง ดังนั้ น นิติกรท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานคดีก็ดี ผูรั้บมอบอ านาจจากอธิการบดี
ด าเนินการทางปกครองก็ดี ต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ซ่ึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีบงัคบัใชก้บัแต่ละเร่ือง เช่น หน้ี นิติกรรมสัญญา ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539  และ
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เหล่าน้ีเป็นตน้ ทั้งในการ
ประสานงานกบัพนกังานอยัการด าเนินคดีในศาลนั้น ใช่วา่นิติกรจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังาน
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อยัการเท่านั้นไม่ แต่เป็นเสมือนหน่ึงผูใ้ห้ความเห็น ผูสื้บคน้พยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เสนอต่อพนกังานอยัการเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลให้สมบูรณ์ เพราะในคดีบางเร่ือง
เป็นเร่ืองของกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายเฉพาะเร่ืองของแต่ละหน่วยงาน พนกังานอยัการเองไม่สามารถ
ทราบได้ถึงรายละเอียดและนัยของกฎหมายท่ีแท้จริง นิติกรจึงต้องเป็นผูส่ื้อสารและน าเสนอต่อ
พนกังานอยัการ 

 

ผลลพัธ์ที่ได้จากการด าเนินการ 
 
 หน่วยงานของรัฐ  ห รือแม้แต่ รัฐวิสาห กิจบางประเภท เม่ือ เกิดกรณีพิพาทกับ
บุคคลภายนอกหรือเอกชน ไม่ว่าจะดว้ยเร่ืองเก่ียวกบันิติกรรมสัญญา ละเมิด หรืออ่ืนใด หน่วยงาน
นั้นๆ จะส่งเร่ืองหรือส่งคดีให้กบัพนักงานอยัการด าเนินการแทน แต่ผูท่ี้มีบทบาทเป็นอย่างมากใน
ระหว่างด าเนินคดีคือนิติกรผูป้ระสานงานคดีกบัพนักงานอยัการนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระสานหา
ขอ้เทจ็จริง ให้ความเห็น รวบรวมเอกสารหลกัฐานส่งพนกังานอยัการ ดงันั้น รูปคดีจะเป็นประการใด
ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของนิติกรดว้ย หากประสานงานไดดี้ มีความรอบรู้ดา้นกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่างๆ มีความเขา้ใจในกระบวนการท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ยอ่มเป็นประโยชน์กบัส่วนราชการนั้นๆ 
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมและประชาชนท่ี
เก่ียวขอ้งสูงสุด 
 

ข้อพงึระวงัและบทเรียนที่ผ่านมา 
 
 ภารกิจท่ีเรียกว่าการประสานงานพนักงานอยัการในการด าเนินคดีนั้น มิใช่ว่างานท่ีท า 
จะเก่ียวขอ้งเฉพาะกบัพนักงานอยัการเท่านั้น แต่หากไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ ในหลายๆ
หน่วยงาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง พยานหลกัฐาน ดงันั้น การเขา้ไปเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีในบางคร้ังอาจ
มีความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนับา้ง เขา้ใจต่อกนัคลาดเคล่ือนบา้ง เป็นตน้ เกิดเป็นความขดัแยง้โตเ้ถียง
กัน หรืออาจถึงกับมีการต าหนิผู ้ประสานงานคดีแจ้งไปยงัผู ้บังคับบัญชาระดับสูงของนิติกร 
ผูป้ระสานงานคดี  ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น ถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีเสียหายต่อนิติกรผูป้ระสานงานคดีอย่างยิ่ง 
ดงันั้น การหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นนั้นจะเป็นการดีท่ีสุด ถึงแมข้อ้เทจ็จริงนิติกรอาจไม่ไดเ้ป็น
เช่นนั้นก็ตาม พึงตระหนักไวว้่าไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะไปขดัแยง้กบัผูท่ี้เราไปขอความช่วยเหลือ ให้ใช้
ความอดทนอดกลั้น สุภาพและมีสติอยูเ่สมอ    
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