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บทสรุปผูบริหาร 

 

นับต้ังแตศาลปกครองเปดทําการในป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน ปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครอง

สูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไมวามหาวิทยาลัยจะเปนผูฟองหรือผูถูกฟองในคดี มี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ จนอาจเกิดขอสงสัยการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีอาจไมเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลได ดังนั้น เพ่ือเรียนรูคดีพิพาทท่ีเกิดข้ึนในศาลปกครองเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปองกัน 

สงเสรมิ และสรางความเขมแข็งใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติจึงไดมอบหมาย

ใหคณะผูวิจัยจัดทํา “โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของ

มหาวิทยาลัย” เพ่ือทราบสถานการณในอดีตตั้งแตมีคดีพิพาทในศาลปกครอง (2544-ปจจุบัน) เรียนรูประเภท

ของคดี และวิเคราะหแนวโนมของคดีท่ีเกิดข้ึน นําไปสูแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกตองของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคดีปกครองท่ีอยูในอํานาจการ

พิจารณาของศาลปกครองเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดกําหนดประเภทคดีท่ีอยูในอํานาจศาลปกครองไวดังตอไปนี้ 

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหนวยงานทางการปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบ

ดวยกฎหมายจากการออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใด เนื่องจาก กระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนือ

อํานาจ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ

ท่ี กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือก ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือ

มีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือ สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการ

ใชดุลพินิจโดยไมชอบ ตามมาตรา 9 (1) เชน การแตงตั้งอธิการบดีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด การแก

หลักเกณฑการสอบคัดเลือกโดยไมมีอํานาจ การพิจารณาไมอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ การไมตออายุราชการ

ใหกับอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย การไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน การสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา การ

กําหนดใหนักศึกษาตองจายคาบํารุงการศึกษาเพ่ิมเติมโดยไมมีอํานาจ หรือการออกระเบียบการยื่นขอผล

การศึกษาท่ีสรางภาระเกินสมควร เปนตน  

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 (2) เชน กรณีท่ีเจาพนักงาน

มหาวิทยาลัยละเลยตอหนาท่ีไมออกใบรับรองผลการศึกษาให หรือดําเนินการเพ่ือออกใบรับรองผลการศึกษา

ลาชาเกินสมควร หรือกรณีท่ีกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการไมยอมอานผลงานเพ่ือประเมินในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย เปนตน 

3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดชอบอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาท่ีของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ี

ลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 (3) เชน การท่ีอธิการบดีมีคําสั่งไลอาจารยออกจากราชการโดยไมชอบดวย

กฎหมาย และมีการฟองเรียกคาเสียหายจากการถูกไลออก หรือการฟองเรียกคาทดแทนกรณีท่ีจายเงินคา

หนวยกิตไปแลวแตคณะไมสามารถจัดใหมีการเรียนการสอนได เปนตน 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

ข 

4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 (4) คือสัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใด

ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

หรือสัญญาท่ีใหจัด ทําบริการสาธารณะ หรือจัดให มีสิ่ งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสัญญาท่ีใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือ

สัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อยางใดอยางหนึ่ง เชน ขอพิพาท

เก่ียวกับสัญญาท่ีจางเอกชนกอสรางสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัย สัญญาการเปนนักศึกษาของนักศึกษาใน

สายวิทยาศาสตรสุขภาพ สัญญาใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย หรือสัญญาอนุญาตใหอาจารยหรือ

เจาหนาท่ีลาศึกษาตอ เปนตน 

5. คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองฟองคดีตอศาลเพ่ือ

บังคับใหบุคคลกระทําการหรือละเวนการกระทํา ตามมาตรา 9 (5) เชน กรณีเจาหนาท่ีของกรมการขนสง

ทางน้ําฟองคดีตอศาลปกครอง เพ่ือมีคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสะพาน หรือบานท่ีปลูกรุกล้ําแมน้ํา เปนตน 

6. คดีท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (6) เชน กรณีท่ีฟอง

ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาด หรือบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง เปนตน 

 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด กลาวคือคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

และคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแตไดมีการจัดตั้งศาล

ปกครองและไดเปดทําการในป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน (มีนาคม 2561) พบวามีคดีท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 507 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 289 คําพิพากษา 

และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 218 คําสั่ง โดยแบงเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 350 คําวินิจฉัย (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุด 218 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 132 คําสั่ง) และกรณีท่ี

มหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 157 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 71 คําพิพากษา และคําสั่งศาล

ปกครองสูงสุด 86 คําสั่ง) ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปนแตละประเภทคดี คูกรณี และประเด็นขอพิพาท ดัง

สามารถพิจารณาไดตอไปนี้ 

1. คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 

 คณะผูวิจัยไดรวบรวมคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปน  

ผูถูกฟองคดี โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 350 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 218 คําพิพากษา 

และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 132 คําสั่ง โดยสามารถแยกพิจารณาตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

1.1 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี             

ตามมาตรา 9 (1)  

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวนถึง 162 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 95 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 67 คําสั่ง 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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1.2 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี                 

ตามมาตรา 9 (1) และ 9 (2)  

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (1) และ 9 (2) แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 9 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด 7 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 2 คําสั่ง 

1.3 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี                

ตามมาตรา 9 (1) และ 9 (3) 

  คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (1) และ 9 (3) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 42 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด 31 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 11 คําสั่ง  

1.4 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคด ี                 

ตามมาตรา 9 (1) และ 9 (4) 

  คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (1) และ 9 (4) แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีเพียงคําวินิจฉัยเดียว โดยเปนคําสั่งศาลปกครอง

สูงสุดในกรณีขอเพิกถอนคําสั่งไลออกจากราชการและมหาวิทยาลัยฟองแยงวามีการผิดสัญญาทุน 

1.5 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี                  

ตามมาตรา 9 (2) 

  คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 24 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 8 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 16 คําสั่ง 

1.6 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี                 

ตามมาตรา 9 (2) และ 9 (3) 

  คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (2) และ 9 (3) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 6 คําวินิจฉัย โดยเปนคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดท้ังหมด 6 คําพิพากษา 

1.7 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี                

ตามมาตรา 9 (3) 

  คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 27 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 18 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 9 คําสั่ง 
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1.8 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตาม

มาตรา 9 (3) และ 9 (4) 

  คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (3) และ 9 (4) แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 3 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด 2 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 1 คําสั่ง 

1.9 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตาม

มาตรา 9(4)  

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 75 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 51 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 24 คําสั่ง 

1.10 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตาม

มาตรา 9(6) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีอยูเพียง 1 คําวินิจฉัย โดยเปนคําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดกรณีขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ 

2. คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 

 คณะผูวิจัยไดรวบรวมคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผู

ฟองคดี โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 157 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 71 คําพิพากษา 

และคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด 86 คําสั่ง โดยสามารถแยกพิจารณาตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้  

2.1 คํา วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี                         

ตามมาตรา 9 (1) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นจะมีปรากฏแตเพียงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดอยู 8 คําสั่ง

เทานั้น ยังไมมีคําพิพากษาในคดีในกลุมนี้ออกมา โดยเปนการฟองโตแยงการเขามาออกคําสั่งหรือการวาง

หลักเกณฑขององคกรตาง ๆ ซ่ึงกระทบตอการทํางานของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

2.2 คํา วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี                    

ตามมาตรา 9 (3) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีปรากฏแตเพียงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดอยู 6 คําสั่งเทานั้น โดยยังไม

มีคําพิพากษาในคดีในกลุมนี้ออกมา โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยฟองคดีเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก

การกระทําละเมิด 
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2.3 คํา วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี                       

ตามมาตรา 9 (3) และ 9 (4) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามมาตรา 9 (3) และ 9 (4)  แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีเพียงคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด

อยางละ 1 คดี โดยเปนประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับการท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองคาเสียหายจากการท่ีเจาหนาท่ีทุ

จิตและเรียกใหผูบังคับบัญชารับผิดตามสัญญาคํ้าประกันดวย และกรณีเรียกเงินคืนจากการผิดเง่ือนไขการเขา

รวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

2.4 คํา วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี                             

ตามมาตรา 9 (4) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามมาตรา 9 (4)  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวนถึง 140 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 70 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 70 คําสั่ง 

2.5 คํา วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี                      

ตามมาตรา 9 (6) 

คดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามมาตรา 9(6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพียง 1 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีเก่ียวกับการโตแยงคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาทางปกครองเก่ียวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร 

 

 จากการพิจารณาคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ีเ ก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ท้ังในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี และในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี จํานวน 507 

คําวินิจฉัยแลวนั้น สามารถพิจารณาถึงแนวโนมคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

จากสถิติคดีท่ีเก่ียวของ โดยสามารถพิจารณาไดใน 3 แงมุม ดังตอไปนี้ 

 1. พิจารณาจาก “คูกรณี” ในคดี 

 เม่ือพิจารณาจํานวนคดีตามประเภทของบุคคลท่ีเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยในคดีปกครองแลว พบวา

อาจารยมหาวิทยาลัยเปนคูกรณีในคดีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด โดยคําวินิจฉัยท่ีอาจารยมหาวิทยาลัย

เปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยจํานวน 220 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 165 คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟอง

คดีโดยมหาวิทยาลัย 55 คําวินิจฉัย รองลงมาคือนักศึกษา จํานวน 100 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 47 

คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟองคดีโดยมหาวิทยาลัย 53 คําวินิจฉัย บุคคลภายนอก จํานวน 97 คําวินิจฉัย เปน

กรณีท่ีเปนผูฟองคดี 73 คําวินิจฉัย และเปนผู ถูกฟองคดีโดยมหาวิทยาลัย 24 คําวินิจฉัย เจาหนาท่ี

มหาวิทยาลัย จํานวน 84 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 69 คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟองคดีโดย

มหาวิทยาลัย 15 คําวินิจฉัย และหนวยงานอ่ืน จํานวน 10 คําวินิจฉัย โดยเปนกรณีท่ีเปนผูถูกฟองคดีโดย

มหาวิทยาลัยท้ัง 10 คําวินิจฉัย 
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 2. พิจารณาจาก “ประเภทคดี” ท่ีพิพาท 

เม่ือพิจารณาจํานวนคดีตามประเภทคดีตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ปรากฏวา กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (1) กลาวคือคําวินิจฉัยท่ีมีการฟอง

คดีตามมาตรา 9 (1) ประกอบวงเล็บอ่ืน เปนกลุมคดีท่ีปรากฏคําวินิจฉัยมากท่ีสุด โดยปรากฏคําวินิจฉัยศาล

ปกครองสูงสุดจํานวน 222 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 214 คําวินิจฉัย และคดีท่ี

มหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 8 คําวินิจฉัย รองลงมาคือ คําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (4) จํานวน 215 คําวินิจฉัย 

โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 75 คําวินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 140 คําวินิจฉัย 

กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (3) จํานวน 38 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 30 คํา

วินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 8 คําวินิจฉัย กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (2) จํานวน 30 คํา

วินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีท้ัง 30 คําวินิจฉัย และคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (6) จํานวน 

2 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 1 คําวินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 1 

คําวินิจฉัย 

โดยมีขอนาสังเกตท่ีนาสนใจวากลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (1) ท่ีมีจํานวนคําวินิจฉัยมากเปนอันดับ

หนึ่งก็เปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองมากท่ีสุด สวนคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (4) ท่ีมีจํานวนคําวินิจฉัยมาก

เปนอันดับสองเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีมากท่ีสุดดวยเชนกัน 

3. พิจารณาจาก “ประเด็นแหงคดี” ท่ีพิพาท 

คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ัง 507 คําวินิจฉัยนั้น มี

ขอพิพาทท่ีหลากหลายเก่ียวของกับการดําเนินงานแทบทุกประเภทของมหาวิทยาลัย โดยปรากฏคําวินิจฉัยใน

ประเด็นท่ีมีจํานวนคําวินิจฉัยมากท่ีสุด 5 อันดับ พบวาคําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษามีจํานวนมาก

ท่ีสุด โดยมีถึง 134 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 35 คําวินิจฉัย และกรณีท่ีมหาวิทยาลัย

เปนผูฟองคดี 99 คําวินิจฉัย โดยเปนท้ังสัญญาใหทุนเพ่ือศึกษาตอของอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 

และสัญญาการเปนนักศึกษาของคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพท้ังหลายท่ีรัฐตองสนับสนุนทุนในการเรียน 

รองลงมาเปนคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี หรือจัดซ้ือจัดจาง

วัสดุอุปกรณ จํานวน 73 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 53 คําวินิจฉัย และกรณีท่ี

มหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 20 คําวินิจฉัย ซ่ึงขอพิพาทจะเปนเรื่องเก่ียวกับการท่ีเอกชนผิดสัญญาไมสามารถ

ดําเนินงานและสงมอบงานไดทันตามระยะเวลาในสัญญา จนมหาวิทยาลัยตองบอกเลิกสัญญาและมีการคิด

คาปรับเกิดข้ึน 

ตอมาคือคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 45 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองท้ังหมด โดยเปนกรณีท่ีมีผูไมพอใจในผลการ

คัดเลือกบุคคลใหไดรับการแตงตั้งในตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน อธิการบดี คณบดี หรือตําแหนงใน

สภาอาจารย และการท่ีบุคคลถูกถอดถอนจากตําแหนงบริหาร คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา จํานวน 

37 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองท้ังหมด โดยเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
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มหาวิทยาลัย เชน การออกระเบียบเก่ียวกับการเรียน การสอบ การวัดผล การอนุมัติปริญญา เปนตน และคํา

วินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย จํานวน 28 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองท้ังหมด 

จากการพิจารณาประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทของคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวาคดีท่ีฟองรองกันมากท่ีสุดกลับเปนคดีเก่ียวกับสัญญารับทุนการศึกษา 

ซ่ึงเกิดจากความผิดของอาจารย เจาหนาท่ี หรือนักศึกษา ท่ีเปนผูรับทุนนั้นกระทําผิดสัญญารับทุน ยิ่งไปกวา

นั้นคดีท่ีมากเปนอันดับสองก็ยังเปนกรณีของสัญญาจางกอสรางอาคารหรือการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงสวนมาก

ก็จะเปนกรณีท่ีเอกชนคูสัญญากระทําผิดสัญญาจนมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขอพิพาท

ตามประเด็นแหงคดีท้ังสองนั้นไมไดเกิดจากความผิดของมหาวิทยาลัยแตอยางใด ซ่ึงจํานวนของคดีตาม

ประเด็นพิพาทท้ังสองรวมกันก็เปนจํานวนถึง 207 คําวินิจฉัย ท่ีเกิดข้ึนเพราะกรณีท่ีเปนการผิดสัญญาทาง

ปกครองของคูกรณี ซ่ึงอาจเปนการยากท่ีมหาวิทยาลัยจะปองกันใหเกิดข้ึนได เพราะไมไดอยูภายใตการควบคุม

ของมหาวิทยาลัย 

 สวนประเด็นแหงคดีท่ีมีจํานวนมากเปนอันดับ 3-5 นั้น 0

1 ก็เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยใชอํานาจในการสั่ง

การ แตงตั้ง ถอดถอน ลงโทษ และดําเนินการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยสามารถวาง

ระบบการปฏิบัติราชการท่ีถูกตองโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลแลว ก็อาจสามารถชวยลดจํานวนขอพิพาทท่ีจะ

ข้ึนสูศาลปกครองได หรือแมวาผูนั้นจะยังคงฟองรองตอศาลปกครองก็ตาม มหาวิทยาลัยก็จะมีเหตุผลในการใช

อํานาจท่ีจะสามารถใชชี้แจงใหกับศาลปกครองไดอยางชัดเจน 

 

 จากการพิจารณาคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของ คณะผูวิจัยยังพบวาศาลปกครองไดวาง

หลักการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยผานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไวในหลายประเด็น เชน ศาล

ปกครองไดวางหลักเกณฑการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของมหาวิทยาลัย วาการกระทํา

1 การพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากประเด็นแหงคดีท่ี
พิพาทนี้ คณะผูวิจัยไดพยายามพิจารณาประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทโดยไดพิจารณาไปถึงรายละเอียดของประเด็น
แหงคดีนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพิจารณาและจําแนกประเด็นแหงคดีไดตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นแหงคดีในลําดับท่ี 3 และลําดับท่ี 5 กลาวคือคําวินิจฉัยเก่ียวกับ
การแตงต้ังและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย จํานวน 45 คําวินิจฉัย และคําวินิจฉัย
เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย จํานวน 28 คําวินิจฉัย นั้น ถือเปนคดีในกลุมเดียวกัน คือเปนคดีท่ีเก่ียวกับการ
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากรวมจํานวนคดี 2 กลุม เขาดวยกัน จะมีจํานวน 73 คําวินิจฉัย ซ่ึงมี
จํานวนเทากับคําวินิจฉัยเก่ียวกับสัญญาจางกอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี หรือจัดซ้ือจัดจางวัสดุ
อุปกรณ อันเปนประเด็นแหงคดีท่ีเกิดข้ึนเปนอันดับ 2 อีกท้ังยังมีคําวินิจฉัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคลท่ี
มิไดอยูในประเด็นแหงคดีท่ีเกิดข้ึน 5 อันดับแรกอีก เชน การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การประเมินเพ่ือ
เลื่อนข้ันเงินเดือน การตออายุราชการ เปนตน ซ่ึงหากรวมสถิติของคดีท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัยท้ังหมดเขาดวยกันแลว คําวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยนั้นก็จะ
เปนประเด็นแหงคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีมากเปนอันดับ 2 รองจากคําวินิจฉัย
เก่ียวกับสัญญาทุนการศึกษาแทน 
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ท่ีชอบดวยกฎหมายนั้น ตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด ไมมีขอบกพรองในทางเนื้อหา และ

ไมขัดตอกฎหมายท่ีใหอํานาจ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.384/2556, อ.634/2557, อ.927/2558, 

อ.778/2556 และ อ.1181/2559) วางหลักการดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.292-293/2549, อ.270/2556, อ.418/2556, อ.

471/2557 , อ.1016-1018/2558, อ.1099/2559, อ.1512/2559 และ อ.232/2560) วางหลักเกณฑการ

ใชอํานาจดุลพินิจของมหาวิทยาลัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.2/2549, อ.79/2549, อ.51/2550, 

อ.431/2551, อ.423/2558, อ.540/2559 และ อ.891/2559) วางหลักเกณฑปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาทาง

ปกครอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.231/2551, อ.30/2557, อ.122/2559, อ.233/2559, อ.

706-707/2559 และ อ.1475/2559) เปนตน  

นอกจากนั้น คณะผูวิจัยยังไดพิจารณาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินงานโดยไมชอบดวยกฎหมายในกรณีตาง ๆ เชน กรณีกระทําการโดยไมมีอํานาจ (คําพิพากษาศาล

ปกครองท่ี อ.73/2547, อ.306/2549 และ อ.517/2556) กรณีละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร (คําพิพากษาศาลปกครองท่ี อ.5/2553, อ.101/2553, อ.248/2559 

และ อ.732/2559) กรณีท่ีมหาวิทยาลัยกระทําละเมิดบุคคลอ่ืน (คําพิพากษาศาลปกครองท่ี อ.680/2555 

และ อ.285/2559) เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือจัดทําขอเสนอหลักเกณฑการดําเนินงานท่ีดีของ

มหาวิทยาลัย 

 

 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารมหาวิทยาลัย นิติกรในมหาวิทยาลัย

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และพนักงานอัยการ เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนา 

และสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยและศาลปกครองดวย 

 

 จากการรวบรวมคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และได

ดําเนินการวิเคราะหแนวโนมของคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจากสถิติคดีในดาน

ตาง ๆ และวิเคราะหหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองท่ีนาสนใจ 

รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารมหาวิทยาลัยและตุลาการศาลปกครองในประเด็นขอพิพาททางปกครอง

ของมหาวิทยาลัยแลวนั้น 

คณะผูวิจัยขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากการวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุด และขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยและศาลปกครอง 

ซ่ึงแนวทางและขอเสนอดังกลาวจะเปนขอเสนอเก่ียวกับหลักการดําเนินงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการ

เกิดขอพิพาททางปกครองของมหาวิทยาลัยกับบุคคลในกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสงผลดีตอศาลปกครองในแงท่ีภาระการวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยนั้นจะลด

นอยลง โดยขอเสนอแนวทางและหลักการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 
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1. มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใหอํานาจมหาวิทยาลัยในการดําเนินการตาง ๆ 

อยางเครงครัด ไมวาจะเปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยเอง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนด

วิธีการปฏิบัติราชการเอาไวดวย เชน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปนตน 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรใหความรูแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับเก่ียวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอํานาจของผูนั้น เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของตนใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันจะสงผล

ใหการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา 

 ยิ่งไปกวานั้น ควรมีการดําเนินการทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของผูบริหารและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ วาเกิดขอขัดของ ผิดพลาด หรือเกิดขอสงสัยประการใดในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายของตนหรือไม เพ่ือท่ีจะไดรับทราบปญหาและแกไขไดอยางทันทวงที 

 2. มหาวิทยาลัยตองดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังหลักการตามมาตรฐานสากลของ

องคการสหประชาชาติ และหลักการของประเทศไทยท่ีไดอธิบายไวแลวในบทท่ี 2 เพ่ือการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได สามารถยกระดับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น คณะผูวิจัยขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรมุงเนนใหมีการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลอง

กับหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

  1) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ผูบริหารจะตองดําเนินการใหเปนไปเพ่ือประโยชน

มหาชนในแขนงท่ีเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ โดยไมมีลักษณะของการดําเนินงานท่ีจะเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสวนตนของผูบริหาร (เชน การกลั่นแกลง หรือการมีอคติสวนตน เปนตน) 

  2) มหาวิทยาลัยตองดําเนินงานอยางเสมอภาคและไดสัดสวน กลาวคือตองดําเนินการในกรณี

เดียวกันดวยมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน จะดําเนินการโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ไมได และตองดําเนินการใหพอสมควรแกเหตุตามหลักความไดสัดสวน เพ่ือไมใหบุคคลใดไดรับภาระหรือ

ผลรายเกินกวาท่ีควรจะไดรับ โดยมหาวิทยาลัยอาจวางมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  3) มหาวิทยาลัยตองดําเนินงานอยางเปดเผย โปรงใส ไมปดบังขอมูลโดยไมมีเหตุอันควร และ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบไดอยาง

สมํ่าเสมอ 

  4) มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมรับผิดอยูเสมอ กลาวคือหากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ    

ใด ๆ ท่ีมีโอกาสจะทําใหเกิดความรับผิดได มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมในการรับผิดชอบตอความรับผิดใน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนดวย เชน การชดใชคาเสียหายหากเกิดกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไปกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก หรือ

ความรับผิดทางวินัยในกรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ีผิดระเบียบของทางราชการ เปนตน 
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  5) มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยไดทุกเม่ือ โดยถือเปน

หนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองรับการตรวจสอบและใหคําตอบตอขอสงสัยตาง ๆ ตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยโดยไมขัดขืน และยินดีท่ีจะเปดเผยขอมูลและอธิบายถึงเหตุผลในการตอบขอสงสัยเหลานั้น 

 3. แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด โดยจะแยก

พิจารณาคําวินิจฉัยตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

  3.1 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (1) 

  1) ในการใชอํานาจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะตองปฏิบัติตามหลักความชอบดวย

กฎหมายอยางเครงครัด โดยตองดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจสอบวา

เนื้อหาของกฎหรือคําสั่งนั้นมีความไมชอบดวยกฎหมาย เชน การเลือกปฏิบัติ การสรางภาระเกินสมควรหรือ

กระทําการอันขัดกับหลักความไดสัดสวน ไมกระทําการในสิ่งท่ีตนไมมีอํานาจ และการใชอํานาจนั้นตองไมขัด

กับกฎหมายท่ีใหอํานาจ 

  2) การใชดุลพินิจของมหาวิทยาลัยตองเหมาะสมและมีเหตุผล ไมใชดุลพินิจในลักษณะท่ี

เลือกปฏิบัติหรือเพ่ือกลั่นแกลงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และใชดุลพินิจโดยยึดถือหลักความไดสัดสวน

และพอสมควรแกเหตุเปนสําคัญ โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดคูมือการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเดียวกัน และยังเปนกรอบในการใช

ดุลพินิจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือปองกันการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ 

  3) มหาวิทยาลัยควรใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจอยูเสมอ เพ่ือปองกันมิใหมีการใชอํานาจตาม

กฎหมายท่ีผิดพลาด และควรนํากรณีการใชอํานาจท่ีผิดพลาดมาทบทวนเพ่ือหามาตรการปองกันมิใหเกิดความ

ผิดพลาดนั้นข้ึนอีก และจัดทําสรุปและเผยแพรใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

  3.2 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (2) 

  1) เม่ือมีกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีตองดําเนินการใหบุคคลหากบุคคล

นั้นไดกระทําการครบตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดแลว มหาวิทยาลัยตองดําเนินการนั้นโดยทันที ไมประวิง

เวลาดําเนินการโดยเด็ดขาด หรือหากมีเหตุจําเปนท่ียังไมสามารถดําเนินการไดตองสามารถอธิบายถึงเหตุนั้น

ใหบุคคลเชนวาสามารถเขาใจได 

  2) เม่ือกฎหมายกําหนดเวลาใหกระทําการใดภายในกําหนดระยะเวลานั้น มหาวิทยาลัยตอง

ดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาอยางเครงครัด หรือหากมีเหตุจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการไดทัน

กําหนดเวลาตองสามารถอธิบายชี้แจงได 

  3) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการดําเนินงานใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด

วิธีการดําเนินงานและระยะเวลาท่ีตองจัดทําใหแลวเสร็จในแตละภารกิจ เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

ฎ 

เขาใจถึงวิธีการดําเนินงานและกรอบเวลาตามภารกิจอยางชัดเจน และใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตามคูมืออยางเครงครัด 

  3.3 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (3) 

  1) มหาวิทยาลัยตองใชอํานาจอยางระมัดระวังมิใหไปกอความเสียหายตอบุคคลอ่ืน แตหาก

เกิดมีความเสียหายเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยตองพรอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในแตละประเภทของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน และกํากับดูแลใหบุคลากรดําเนินการตามข้ันตอนนั้น ๆ อยางเครงครัด เพ่ือลดความเสี่ยงท่ี

บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไปกระทําการท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนได ท้ังกรณีจงใจหรือประมาท

เลินเลอ 

  3) มหาวิทยาลัยควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ีและความรับผิดอยางอ่ืนใหกับผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีและความรับผิดอยางอ่ืนและหลักความพรอมรับผิด

ใหกับทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัย 

  3.4 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (4) 

  1) กรณีสัญญาใหทุนการศึกษา 

   1.1) มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องการให

ทุนการศึกษามีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการทํา

สัญญาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยอยางถองแท เพ่ือปองกันการ

ดําเนินงานท่ีผิดหลงจนกอใหเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัยหรือผูรับทุน 

   1.2) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการดําเนินการท่ีเก่ียวกับสัญญาใหทุนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องดังกลาวยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

   1.3) มหาวิทยาลัยตองแจงขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ ของสัญญาใหทุนการศึกษา

แกผูรับทุนอยางครบถวน เพ่ือใหผูรับทุนสามารถเขาใจไดวาตนเองมีสิทธิ หนาท่ี และภาระรับผิดชอบอยาง

ใดบาง แตหากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังกลาวแลวแตผูรับทุนก็ยังกระทําผิดสัญญาทุนอีก ก็เปนเรื่อง

จริยธรรมของผูรับทุนท่ีอยูเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย 

  2) กรณีสัญญาจางกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร หรือสัญญาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

   2.1) มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องสัญญาจาง

มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาจัดซ้ือจัด

จางของทางราชการอยางถองแท เพ่ือปองกันการดําเนินงานท่ีผิดหลงจนกอใหเกิดความเสียหายกับ

มหาวิทยาลัยหรือผูรับจาง 
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   2.2) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องดังกลาวยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

   2.3) มหาวิทยาลัยโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองตรวจสอบขอกําหนดในสัญญาอยาง

ถ่ีถวนวามีขอผูกพันท่ีจะตองสงมอบผลงานและชําระราคาตอกันอยางไร และควรสํารวจใหเรียบรอยเสียกอน

วาการกอสราง ปรับปรุง หรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ตองมีองคประกอบอยางไรบาง ตองดําเนินการอ่ืนใดกอนท่ี

จะตองดําเนินการตามสัญญาหรือไม เชน ตองปรับหนาดินหรือถมหลุมบอใหเรียบรอยกอนการกอสราง และ

กําหนดไปเสียทีเดียวตั้งแตในเวลาท่ีลงนามในสัญญา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการตองเพ่ิมงานใหแกผูรับจาง 

แตหากมีเหตุจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมงานท่ีนอกเหนือจากสัญญา ก็ใหมหาวิทยาลัยและคูสัญญาตกลงกันและแกไข

สัญญาจางโดยเพ่ิมรายละเอียดของงานท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากสัญญาเดิมเขาไปเพ่ือความชัดเจนของขอตกลง

ระหวางคูสัญญา 

   2.4) มหาวิทยาลัยควรกําหนดวิธีการดําเนินงานและกรอบเวลาการตรวจรับงาน

ใหกับคณะกรรมการตรวจรับการจางใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการตรวจ

รับงานลาชาจนเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถสงมอบผลงานสุดทายตามกําหนดเวลาได 

   2.5) สําหรับการกําหนดคาปรับกรณีท่ีผูรับจางผิดสัญญานั้น เดิมตามขอ 138 แหง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กําหนดวาหากคาปรับท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเกินรอยละ 10 

ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอม

เสียคาปรับใหกับมหาวิทยาลัยโดยไมมีเง่ือนไข ก็ใหพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน

อยางไรก็ตามระเบียบดังกลาวไดถูกยกเลิกไปโดยผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักการตามขอ 138 ของระเบียบดังกลาว ก็ไมไดถูกกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ดังนั้นการพิจารณาในการบอกเลิกสัญญาในกรณี

ท่ีผูรับจางผดิสญัญาจึงตองรอใหมีการพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตอไป 

 

ยิ่งไปกวานั้น มหาวิทยาลัยท้ังหลายควรติดตามการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองสูงสุดใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ และนําคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี

เก่ียวของมาพิจารณาและจัดทําเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีดีจากคําวินิจฉัยของศาลปกครอง เพ่ือนํามาใช

เปนกรอบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และอาจสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประเด็นปญหาในการดําเนินงานและแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจัดทําเปนแนวทางการดําเนินงานตาม

กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และใชแนวทางการดําเนินงานดังกลาว

นั้นเพ่ือเปนการสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรวมกัน 
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 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอหลักการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดเสนอไปนี้ 

หากมหาวิทยาลัยไดนําไปปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนา และสรางความเขมแข็งในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และสามารถลดจํานวนขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

อันเปนการลดภาระใหกับศาลปกครองได 
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บทท่ี 1  

แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการจัดทําโครงการ 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซ่ึงเปนแผนแมบทกํากับการ

พัฒนาอุดมศึกษาของไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2551 ไดกําหนดวา                     

“ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ (governance and management) เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรง

ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม กลาวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางท่ี

ดีและกาวหนา พรอมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนท่ีมีประสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุลวง

ไปได บทบาทและความรับผิดชอบขององคกรสูงสุดในท่ีนี้คือ“สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญตอความเจริญของ

สถาบันและผลผลิตท่ีดี....” 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ยังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหาร

จัดการอุดมศึกษาโดยการจัดตั้งองคกรหรือกลไกพัฒนาผูกํากับนโยบาย และผูบริหาร ในลักษณะเดียวกับสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนาผูบริหารตั้งแต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดฝกอบรม ใหความรู 

จัดเยี่ยมชม สรางเครือขายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด สนับสนุนการสรางองคกร และนวัตกรรมการบริหาร

นโยบายและการจัดการ  

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใตสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสงเสริม

ทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนองคกรพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซ่ึงดําเนินการตาม

แนวทางท่ีกําหนดไวในกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  โดยสถาบันฯ จึงได

จัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Program : UGP) ตั้งแตป 

พ.ศ. 2553-2559 สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยข้ึน เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกันเก่ียวกับการทําหนาท่ีการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการท่ีดี ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ สรางเครือขายความรวมมือ และความ

เขาใจอันดีระหวางกัน รวมท้ังการจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาคณะ” (Faculty Governance 

Program : FGP) ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือเปนกลไกพัฒนากรรมการคณะเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

เสริมสรางความรู ความเขาใจในการถายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูงไปสูการปฏิบัติ การ

วางแผนงานและวิธีดําเนินงานท่ีชัดเจน 

นับต้ังแตศาลปกครองเปดทําการในป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน ปรากฏคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไมวามหาวิทยาลัยจะเปนผูฟองหรือผูถูกฟองใน

คดี มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ จนอาจเกิดขอสงสัยการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีอาจไม

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลได โดยคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนคูกรณีในคดีนั้นเปนไปตามมาตรา 9 แหง 
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พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดกําหนดประเภทคดีท่ีอยูใน

อํานาจศาลปกครองไวดังตอไปนี้ 

1. คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางการปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมายจากการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด ตามมาตรา 9 (1)   

2. คดีพิพาทเก่ียวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 (2)  

3. คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดชอบอยางอ่ืนของหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติ

หนาท่ีลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 (3)  

4. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 (4)  

5. คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองฟองคดีตอศาล

เพ่ือบังคับใหบุคคลกระทําการหรือละเวนการกระทํา ตามมาตรา 9 (5) และ 

6. คดีท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (6)  

ดังนั้น เพ่ือเรียนรูคดีพิพาทท่ีเกิดข้ึนในศาลปกครองเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปองกัน 

สงเสรมิ และสรางความเขมแข็งใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติจึงไดมอบหมาย

ใหคณะผูวิจัยจัดทํา “โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของ

มหาวิทยาลัย” เพ่ือทราบสถานการณในอดีตตั้งแตมีคดีพิพาทในศาลปกครอง (2544-ปจจุบัน) เรียนรูประเภท

ของคดี และวิเคราะหแนวโนมของคดีท่ีเกิดข้ึน นําไปสูแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกตองของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือประเมินสถานการณคดีพิพาทในศาลปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยศึกษาจากคําวินิจฉัยและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ตั้งแตป 2542 – ปจจุบัน 

1.2.2 เพ่ือคนหาประเภทของคดีปกครองท่ีมีแนวโนมเกิดมากท่ีสุดในมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห

เปรียบเทียบตามประเภทของคดี 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีโดยจัดตามหมวดหมูคดีปกครองท่ีเกิดข้ึนใน

มหาวิทยาลัย 

1.2.4 เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุง พัฒนา และสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและศาลปกครอง 

 

 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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1.3 ประเด็นและขอบเขตการศึกษา 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัยมี

การศึกษาในรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.1 ดําเนินการรวบรวมคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยศึกษา

จากคําวินิจฉัยและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ตั้งแตป 2542 – ปจจุบัน ท่ีเก่ียวของ 

1.3.2 ดําเนินการจัดหมวดหมูคําวินิจฉัยและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเภทคดีปกครอง เพ่ือคนหาประเภทของคดีปกครองท่ีมีแนวโนมเกิดมากท่ีสุด

ในมหาวิทยาลัย 

1.3.3 ดําเนินการวิเคราะหคําวินิจฉัยและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยตามตามประเภทคดีปกครอง เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

1.3.4 ดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา และสรางความเขมแข็งใหกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและศาลปกครอง 

 

1.4 ระเบียบและวิธีการศึกษา  

  ระเบียบและวิธีศึกษาทําโดยการศึกษาวิจัยดําเนินการท้ังการวิจัยเอกสารและการเก็บขอมูล

ภาคสนาม ไดแกการศึกษาคนควาจากเอกสารวิชาการตางๆ การเก็บรวบรวมคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารมหาวิทยาลัย

และตุลาการศาลปกครองเพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวิจัย  

  

1.5 ระยะเวลาการดําเนินการ 

  โครงการมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา  

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1.6.1 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลเก่ียวกับคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  1.6.2 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีของ

มหาวิทยาลัยตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เพ่ือเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมการพัฒนา

ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยตอไป 

1.6.3 สถาบันสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยสามารถนําผลจากโครงการไปใชในการ

เพ่ิมเติมเนื้อหาหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ ได 

  1.6.4 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยสามารถนําแนวทางท่ีไดไปประยุกตเพ่ือนําไปสู

ขอเสนอเชิงนโยบายตอไป 
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1.7 คณะที่ปรึกษา  

  คณะท่ีปรึกษา ประกอบดวยนักวิจัยดังตอไปนี้ 

  1.7.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล หัวหนาโครงการวิจัย   

  1.7.2 นายบุญญภัทร ชูเกียรติ นักวิจัย 

1.7.3 นางสาวพัตราภร เหลืองอิงคสุต ผูชวยนักวิจัย 
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บทท่ี 2 

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

 กอนท่ีจะพิจารณาผลการรวบรวมคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย และวิเคราะหถึงแนวโนมของคดีและหลักการดําเนินงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากคําวินิจฉัย

ของศาลปกครอง จนนําไปสูการจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนา และสรางความเขมแข็งใหกับ

มหาวิทยาลัยและศาลปกครอง คณะผูวิจัยเห็นวาควรท่ีจะไดพิจารณาถึงหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย วามีหลักเกณฑใดบางท่ีสามารถนํามาพิจารณาวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

นั้นเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมหรือไม โดยจะไดพิจารณาถึงหลักการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไวโดย

กฎหมาย และหลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี ้

 

2.1 หลักการดําเนินงานตามกฎหมาย 

 เนื่องจากการใชอํานาจของฝายปกครองหรือผูรับมอบหมายใหใชอํานาจแทนฝายปกครองนั้นมีผลเปน

การกระทบสิทธิของประชาชนในทุกกรณีไมมากก็นอย จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการไวใน

กฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูในฐานะฝายปกครองก็ตองตกอยูภายใต

หลักเกณฑเหลานั้นดวย โดยในท่ีนี้จะไดพิจารณาหลักเกณฑการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 3 ฉบับ ท่ีถือวามี

ความสําคัญในการสรางหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีของหนวยราชการ กระทรวง ทบวง กรม รวมท้ัง

มหาวิทยาลัย กลาวคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี ้

 2.1.1 หลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายท่ีกําหนดกฎเกณฑท่ัวไป

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับกระบวนการออกคําสั่ง

ทางปกครอง ซ่ึงถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการใชอํานาจของฝายปกครอง และข้ันตอนเก่ียวกับการปฏิบัติ

ภายหลังจากท่ีไดออกคําสั่งทางปกครอง โดยกําหนดมาตรฐานกลางของวิธีพิจารณาทางปกครองเอาไวใหฝาย

ปกครองถือปฏิบัติในการพิจารณาทางปกครอง และหากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาทางปกครองเอาไว หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองมีหลักประกันความเปนธรรมและมีมาตรฐานใน

การปฏิบัติราชการท่ีไมตํ่ากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 หากกฎหมายเฉพาะนั้นหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาทางปกครองมีหลักประกันความเปนธรรมและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติราชการท่ีต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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พ.ศ. 2539 ก็ใหนําหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชแทน 0

1 จึงถือ

ไดวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการข้ันต่ําในการพิจารณาทางปกครองนั่นเอง  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการ

ท่ีดีผานหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาทางปกครองเพ่ือออกคําสั่งทางปกครอง ไวดังตอไปนี้ 

1) เจาหนาท่ีผู ท่ีทําหนาท่ีพิจารณาในเรื่องใด ๆ ตองเปนเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในเรื่องนั้น 1

2 และ

เจาหนาท่ีผูนั้นตองมีความเปนกลาง กลาวคือไมมีเหตุแหงความไมเปนกลางกับตัวคูกรณีในการพิจารณาทาง

ปกครองกับเจาหนาท่ีผูนั้น ท้ังความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก ไดแก เจาหนาท่ีผูนั้นเปนคูกรณีเสียเอง 

เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี เปนญาติกับคูกรณี เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือ

ผูแทนของตัวแทนของคูกรณี เปนเจาหนาท่ี ลูกหนี้ หรือนายจางของคูกรณี2

3 และความไมเปนกลางโดยสภาพ

ภายใน คือ เหตุอ่ืนใดซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาท่ีผูนั้นจะ

ทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได34 เชน เปนคูคากับคูกรณี เปนปรปกษกับคูกรณี เปนตน4

5 

2) เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ

และมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน 5

6 และมีสิทธิในการขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนเพ่ือการโตแยง

หรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนจากการพิจารณาทางปกครองนั้นไดอยางเต็มท่ี และใหเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองรับฟงขอเท็จจริงอยางรอบดานกอนท่ีจะออกคําสั่งทางปกครองมาบังคับกับตัวคูกรณีดังกลาว อยางไร

ก็ตาม มีบางกรณีท่ีเจาหนาท่ีอาจไมจําเปนตองรับฟงคูกรณีก็ได กลาวคือ (1) เม่ือมีความจําเปนรีบดวน หาก

ปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ (2) 

เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดระยะเวลาในการทําคําสั่งทางปกครองตองลาชาออกไป 

(3) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการ หรือคําแถลง (4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดใน

ตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได (5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนท่ีอาจ

กําหนดในภายหลัง6

7 

3) เจาหนาท่ีฝายปกครองตองพิจารณาทางปกครองใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

ไว โดยในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดกรอบเวลาเอาไววาการออกคําสั่งทาง

ปกครองเปนหนังสือในเรื่องใด องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตองออกคําสั่งทางปกครองใหแลวเสร็จ       

1 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
2 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
3 มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
4 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
5 วรเจตน ภาคีรัตน, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554, น. 170. 
6 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
7 มาตรา 30 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับคําขอและเอกสารถูกตองครบถวน 7

8 อยางไรก็ตาม หากมีเหตุจําเปน

หรือขอขัดของจนไมสามารถออกคําสั่งไดภายในกรอบระยะเวลาดังกลาว เจาหนาท่ีฝายปกครองอาจขยาย

เวลาในการพิจารณาออกไปได แตตองมีเหตุผลอันสมควร 

4) เจาหนาท่ีจะตองใหเหตุผลในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ ไวดวย วาเพราะเหตุใดตน

จึงไดตัดสินใจใชอํานาจไปในทางนั้น โดยอยางนอยท่ีสุดจะตองประกอบไปดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ 8

9 ท้ังนี้ก็เพ่ือใหคูกรณีสามารถโตแยง

เหตุผลของเจาหนาท่ีท่ีตนไมเห็นดวยไดอยางชัดเจน อันเปนการประกันสิทธิของคูกรณีจากการใชอํานาจของ

เจาหนาท่ีฝายปกครองไดเปนอยางดี แตเจาหนาท่ีฝายปกครองไมจําเปนตองใหเหตุผลประกอบคําสั่งทาง

ปกครองก็ได หากเปนกรณีการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองดังตอไปนี้ (1) กรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไม

กระทบสิทธิหนาท่ีของบุคคลอ่ืน (2) เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําเปนตองระบุอีก (3) เปนกรณีท่ีตอง

รักษาไวเปนความลับ (4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผลเปน

ลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ9

10 

5) คูกรณีในการพิจารณาทางปกครองมีสิทธิในการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของ

ตนได1011 เพ่ือใหโอกาสฝายปกครองในการพิจารณาการใชอํานาจของตนอีกครั้ง ซ่ึงในคําสั่งนั้นจะตองแจงสิทธิ

อุทธรณ โดยระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการ

อุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย 1 1

12 โดยหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือหากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการในการอุทธรณเอาไว ก็ใหเปนไปตามนั้น 

6) หากเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองเห็นควรเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 

เจาหนาท่ีผูนั้นจะตองดําเนินการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

6.1) เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตาม
หลักเกณฑได ไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแลว
หรือไม1213 

6.2) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายใน 90 
วันนับแตไดรูถึงเหตุท่ีจะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคําสั่งทางปกครองจะไดทําข้ึนเพราะการแสดง
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการให
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย13

14 

8 มาตรา 39/1 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
9 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
10 มาตรา 37 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
11

 มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
12 มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
13

 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
14

 มาตรา 49 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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6.3) คําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวน โดยจะให
มีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได 1 415 แตถาคําสั่งนั้นเปน
คําสั่งซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

6.3.1) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงิน หรือ
ใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยู
ของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน โดยความเชื่อโดยสุจริตดังกลาวจะไดรับความ
คุมครองตอเม่ือผูรับคําสั่งทางปกครองไดใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือไดดําเนินการเก่ียวกับ
ทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูนั้นตองเสียหายเกินควรแกกรณี
แตในกรณีดังตอไปนี ้ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได 

(1) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง หรือ
ขมขู หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 

(2) ผูนั้นไดใหขอความซ่ึงไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 
(3) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่ง

ทางปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีผูรับ

คําสั่งทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยถาเม่ือใดผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือ
ควรไดรูเชนนั้น หากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริตตั้งแตเวลานั้น
เปนตนไป และในกรณีท่ีผูนั้นจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได ผูนั้นตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือ
ประโยชนท่ีไดรับไปเต็มจํานวน15

16 
6.3.2) คําสั่ งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายและไมอยู ในบังคับตามขอ 

6.3.1) อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง
ได และใหนําหลักเกณฑตามขอ 6.3.1) มาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายใน 180 วันนับแต
ไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
คาทดแทนความเสียหายขางตนจะตองไมสูงกวาประโยชนท่ีผูนั้นอาจไดรับหากคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมถูก
เพิกถอน16

17 
6.4) คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง

ปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได เวนแตเปนกรณีท่ีคงตองทําคําสั่งทางปกครองท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก หรือ
เปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน  ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอก
ประกอบดวย 

15
 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

16
 มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

17
 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครองอาจ
ถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามท่ีกําหนดไดเฉพาะเม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทางปกครอง
นั้นเอง 

(2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติ แตไมมีการปฏิบัติภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

(3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนนี้
ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลว
เจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาท่ีผูรับประโยชนยังไมไดใช
ประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาว และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

(5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอัน
จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 

ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตาม (3) (4) และ (5) ผูไดรับประโยชนมี
สิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองได และ
ใหนําหลักเกณฑตามขอ 6.3.2) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ี
อาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดไดในกรณีดังตอไปนี ้

(1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําสั่ง  
ทางปกครอง 

(2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไข
ของคําสั่งทางปกครอง 

ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑตามขอ 6.3.1) มาใชบังคับโดยอนุโลม17

18 

 

อนึ่ง นอกจากหลักเกณฑการปฏิบัติราชการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในการพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทางปกครอง เจาหนาท่ีฝายปกครองก็ยังตองคํานึงถึง

ความชอบดวยเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นตามหลักกฎหมายท่ัวไปในทางกฎหมายปกครองกอนออกคําสั่ง

ทางปกครองดวยเสมอ เชน ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีเปนการใชอํานาจ  ความถูกตองของ

การใชดุลยพินิจ ความสอดคลองกับหลักความพอสมควรแกเหตุ ความชัดเจนแนนอนของเนื้อหา และความ

สอดคลองของเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองกับกฎหมายในลําดับชั้นท่ีสูงกวา18

19 เปนตน 

18
 มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

19 อางแลว เชิงอรรถท่ี 5, น. 188-193. 
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2.1.2 หลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายท่ี

วางกรอบในการบริหารราชการเอาไว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ (1) เกิดประโยชนสุข

ของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ (7) มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 1 9

20 โดย ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารราชการไวตามหมวดหมู

ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน คือการปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิด

ความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบ และปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชน

สูงสุดของประเทศ20

21 โดยการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนนั้น สวนราชการจะตองดําเนินการ

โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการ

ดังตอไปนี้2122 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหาร

ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และนโยบายท่ี

คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 

(2) ตองจัดวางระบบใหการปฏิบัติราชการเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได และ

มุงใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 

(3) กอนเริ่มดําเนินการในภารกิจใด ตองมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุก

ดาน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุกข้ันตอนและโปรงใส ในกรณีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนตองมีการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน ใหไดทราบถึงประโยชนท่ีสวนรวม

จะไดรับจากภารกิจนั้น 

(4) เม่ืออยูในระหวางการดําเนินการตามภารกิจใด ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความ

พึงพอใจของสังคมโดยรวม เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ 

(5) ในกรณีท่ีพบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขปญหานั้นโดยเร็ว และถาเปนปญหาจาก

สวนราชการอ่ืนตองแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของแกไขปรับปรุงโดยเร็ว 

2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ในการปฏิบัติราชการสวนราชการตอง

ดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ดังตอไปนี้ 

20 มาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
21 มาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
22 มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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(1) สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา โดยจะตองมีรายละเอียด

ของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอนเปาหมายของภารกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และจะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการดวย นอกจากนี้ ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

ราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา

ผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม22

23 

(2) ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจท่ีใกลเคียงหรือ

ตอเนื่องกัน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิด การบริหารราชการ

แบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ23

24 

(3) สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ

พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน24

25 

(4) ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหาร

ราชการของคณะรัฐมนตรี โดยใหจัดทําเปนแผน 4 ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภามาพิจารณา

ดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนด

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายได

และรายจายและทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจะตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

(5) เ ม่ือมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติใหสอดคลอง

กับแผนการบริหารราชการแผนดิน 2 5

26 และใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดย

จัดทําเปนแผน 4 ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินท้ังนี้ ในแตละปงบประมาณ ใหสวน

ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และเม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวน

ราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 2 6

27 อยางไรก็ดี การปรับแผนปฏิบัติราชการดังกลาวจะ

กระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีงานหรือภารกิจใดไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปน

23 มาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
24 มาตรา 10 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
25 มาตรา 11 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
26 มาตรา 15 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
27 มาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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หรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยาง

อ่ืนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ27

28 

(6) เม่ือนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีสรุปผลการปฏิบัติ

ราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามท่ีนายกรัฐมนตรีคนใหมสั่งการ  ท้ังนี้ เพ่ือนายกรัฐมนตรีคน

ใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอไป28

29 

3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ในการปฏิบัติ

ราชการสวนราชการตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือ

โครงการ และงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชน

ทราบท่ัวกันดวย29

30 

(2) ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทข้ึน และใหสวน

ราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น ในกรณี

ท่ีรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการ

สาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอ่ืน ใหสวนราชการนั้นจัดทํา

แผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาว30

31 

(3) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานัก

งบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการดําเนินการอยู เพ่ือ

รายงานคณะรฐัมนตรีทราบ31

32 

(4) ในการจัดซ้ือหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ

ประโยชนระยะยาวของสวนราชการท่ีจะไดรับประกอบกัน ในกรณีท่ีวัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตอง

คํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซ้ือ

หรือจางเสมอไป และใหสวนราชการปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับการดําเนินงานดังกลาว32

33 

(5) ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือความ

เห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว แจงผล

การพิจารณาใหสวนราชการท่ียื่นคําขอทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ แตถาข้ันตอนการปฏิบัตินั้น

28 มาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
29 มาตรา 19 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
30 มาตรา 20 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
31 มาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
32 มาตรา 22 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
33 มาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

                                                           



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

13 

ตองใชระยะเวลาเกิน 15 วัน ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบ ประกาศกําหนด

ระยะเวลาการพิจารณาไว3334 

(6) ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีรับผิดชอบใน

ปญหานั้น ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว34

35 

(7) การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชามี

ความจําเปนท่ีไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดวยวาจาก็ได แตใหผูรับคําสั่งนั้นบันทึก

คําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเม่ือไดปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลว ใหบันทึกรายงานใหผู

สั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย35

36 

(4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติราชการสวนราชการตองมีมาตรการในการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การ

อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ

ในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และใหมีการกํากับดูแลการใช

อํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย36

37 

(2) ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวาง

สวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา การดําเนินการ รวมท้ัง

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขาตรวจดูได3738 

(3) ในการปฏบิัติงานเก่ียวกับการบริการประชาชนรวมกันของสวนราชการในกระทรวง ใหมี

การจัดตั้งศูนยบริการรวม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืน

ใด ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค38

39 

5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการสวนราชการตองมีการดําเนินการเพ่ือ

ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรท่ี

จะไดดําเนินการตอไปหรือไม และเสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพ่ิมเติม

ภารกิจของสวนราชการนั้นได3940 

34 มาตรา 24 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
35 มาตรา 25 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
36 มาตรา 26 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
37 มาตรา 27 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
38 มาตรา 29 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
39 มาตรา 30 และ มาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 
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(2) ในกรณีท่ีมีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดท้ังหมดหรือบางสวน หามมิใหจัดตั้ง

สวนราชการท่ีมีภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสวนราชการดังกลาวข้ึนอีก 

เวนแตมีเหตุผลความจําเปนตามท่ีกําหนด40

41 

(3) สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

ประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หรือประกาศข้ึนใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

สังคม และความม่ันคงของประเทศ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

และใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย41

42 

(4) ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพ่ือดําเนินการแกไข 

ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด 

ใหสอดคลองเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการโดยเร็ว 

6) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติราชการ

สวนราชการตองเปนการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ดังตอไปนี้ 

(1) ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวาง

สวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชน

และขาราชการทราบเปนการท่ัวไป42

43 

(2) สวนราชการมีหนาท่ีตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหแกประชาชนใหทราบ

ภายใน 15 วันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนด43

44 

(3) ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนท่ีจะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ 4 4

45 และเพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอกับสวน

ราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลางข้ึน45

46 

(4) ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาท่ี

ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคล

นั้นทราบผลการดําเนินการดวย46

47 

40 มาตรา 33 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
41 มาตรา 34 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
42 มาตรา 35 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
43 มาตรา 37 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
44 มาตรา 38 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
45 มาตรา 39 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
46 มาตรา 40 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
47 มาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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(5) ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวน

ราชการอ่ืน มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความ

ยุงยาก ซํ้าซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข

ใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป47

48 

(6) การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความ

จําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ

สงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน48

49 

(7) สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการ

เก่ียวกับการจัดซ้ือหรือจัดจางท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ท่ีไดมีการอนุมัติใหจัดซ้ือ

หรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได4950 

7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการสวนราชการตองมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

ความคุมคาในภารกิจ50

51   

(2) สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ

หนวยงานในสวนราชการก็ได ท้ังนี้ การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพ่ือประโยชนแหง

ความสามัคคีของขาราชการ51

52 

(3) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ให

สวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงท่ีปฏิบัติ ประโยชน

และผลสัมฤทธิ์ท่ีหนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น52

53 

(4) มีการใหเงินเพ่ิมพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการใชเงิน

งบประมาณรายจายท่ีเหลือไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจายเปนรางวัลใหขาราชการใน

สังกัด ในกรณีท่ีสวนราชการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือจูงใจการทํางาน53

54 

 

48 มาตรา 42 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
49 มาตรา 43 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
50 มาตรา 44 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
51 มาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
52 มาตรา 46 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
53 มาตรา 47 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
54 มาตรา 48 และ มาตรา 49 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 
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2.1.3 หลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีดีตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปน

กฎหมายกลางท่ีจะกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพ่ือ

รับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือใหขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการขออนุญาตซ่ึงจะเปนการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน ท้ังนี้ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558  ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีดีผานหลักเกณฑและวิธีการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการไวดังตอไปนี้ 

1) การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน หนวยงานตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเก่ียวกับการยื่นคํา

ขอรับอนุญาตปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือ

ประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดสําเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแก

กรณีก็ได5455 

2) การดําเนินการดวยความรวดเร็ว  องคกรเจาหนาท่ีตองพิจารณาอนุญาตของทางราชการดวย

ความรวดเร็ว ดังนี้ 

(1) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือเอกสารไมครบถวน เจาหนาท่ีตองแจงใหผู

ยื่นคําขอทราบทันที ถาเปนกรณีท่ีสามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ใหแจงใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข

หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมใหครบถวน ถาเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการไดในขณะนั้นก็ตองกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไวในบันทึกดังกลาวดวย55

56 

(2) ผูอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในคูมือประชาชน หากไม

แลวเสร็จก็ตองมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบถึงความลาชาเปนระยะ56

57 

(3) การออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาตตองกระทําโดยเร็ว และ ใหถือวาผูรับใบอนุญาต

ไดรับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แลว57

58 

(4) เม่ือมีผูไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนิน

กิจการของผูไดรับอนุญาต ไมวาความจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีเองหรือมีผูรองเรียน ใหเปนหนาท่ีของ

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหนาท่ีโดยเร็ว 

3) การจัดตั้งศูนยรับคําขอเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในกรณีจําเปนและสมควรเพ่ือ

ประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต เพ่ือทํา

55 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
56 มาตรา 8 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
57 มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
58 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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หนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับคําขอตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตข้ึน 5 8

59 โดยใหศูนยรับคําขอเปนสวน

ราชการ และในการดําเนินการของศูนยรับคําขอจะใหกําหนดใหผูยื่นคําขอยื่นคําขอทางสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 

และใหศูนยรับคําขอดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 59

60 

(1) ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการอนุญาตหรือกฎท่ีออกตามกฎหมายดังกลาวกําหนดใหตอง

ยื่นคําขอ หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน หรือคาธรรมเนียมใด ณ สถานท่ีใด ถาไดมีการยื่นคําขอ หรือสงเอกสาร

หรือหลักฐาน หรือคาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลว ใหถือวาไดมีการยื่นคําขอ หรือสงเอกสารหรือ

หลักฐาน หรือคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตนั้นแลว 

(2) บรรดาเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีศูนยรับคําขออนุญาตไดรับไว ใหศูนยรับคําขอ

อนุญาตนําสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของหนวยงานของผูอนุญาต หรือสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แลวแตกรณี และแจงใหหนวยงานของผูอนุญาตทราบ 

(3) ในกรณีท่ีหนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินท่ีจะตองนําสงคลัง ใหศูนย

รับคําขออนุญาตหักเงินดังกลาวแทนและสงมอบเงินท่ีหักไวนั้นใหแกหนวยงานของผูอนุญาต โดยใหศูนยรับคํา

ขออนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายของศูนยรับคําขออนุญาตตามอัตราท่ีจะไดตกลงกับหนวยงานของผูอนุญาต 

(4) ศูนยรับคําขออนุญาตตองสงเรื่องใหผูอนุญาตภายในไมชากวา 3 วันทําการ 

(5) ใหเปนหนาท่ีของผูอนุญาตท่ีจะตองสงคูมือสําหรับประชาชน ท่ีถูกตองและเปนปจจุบันให

ศูนยรับคําขออนุญาตตามจํานวนท่ีจําเปน และดําเนินการใหมีการฝกอบรมหรือชี้แจงแกเจาหนาท่ีของศูนย

รับคําขออนุญาต เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ีดวย 

(6) ใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของศูนยรับคําขออนุญาตท่ีจะตองตรวจสอบคําขอและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 ยังกําหนดอํานาจหนาท่ีของศูนยรับคําขอในการคอยติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพ่ือดําเนินการให

ถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้และในคูมือสําหรับประชาชน หรือตามกฎหมายท่ีใหสิทธิ

ในการอุทธรณ และยังมีอํานาจหนาท่ีในการรวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการ

ของศูนยรับคําขออนุญาตเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาสั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไปดวย60

61 

 

 

 

 

59 มาตรา 14  แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 
60 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
61 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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2.2 หลกัการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

คําวา “ธรรมาภิบาล”  หรือ “Good Governance” มาจากคําวา “ธรรม” + “อภิบาล” แปลวา 

“การรักษาธรรม” คําวา “ธรรมาภิบาล” มีความหมายโดยท่ัวไปวา การบริการจัดการบางเมืองท่ีดีท่ีมุงใหเกิด

ประโยชนตอประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองคกรนั้นๆ61

62   

“ธรรมาภิบาล”  หรือ “Good Governance เปนหลักการสากลท่ีปรากฏข้ึนครั้งแรกในรายงานของ

ธนาคารโลก (World Bank) เม่ือป ค.ศ. 1989 เรื่อง “Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable 

Growth” กลาวถึง ความสําคัญของการมี Governance และการฟนฟูเศรษฐกิจ รวมถึงไดอธิบายเก่ียวกับการ

กํากับดูแลท่ีดีหรือธรรมาภิบาล วาเปน “ลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจในการใชทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาความโปรงใสและขอมูล

ขาวสาร”63 ตอมากองทุนการเงินระหวางประเทศ (International  Monetary Fund) พบวา ปจจัยสําคัญ

ประการหนึ่งท่ีนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ การท่ีประเทศนั้นมีหลัก       

ธรรมาภิบาล ตอจากนั้นแนวความคิดเก่ียวกับ Governance ไดรับการถายทอดผานหนวยงานตาง ๆ เชน 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ สํานักงานโครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ และองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เปนตน63

64 

โดยไดมีผูกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการหรือดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูหลายองคกร 

ท้ังในระดับสากลและในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (The United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) ไดอธิบายวาการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนเรื่องท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดการโครงสรางและความสัมพันธของสถาบัน

ทางการเมืองซ่ึงครอบคลุมท้ังในสวนของสถาบันทางการเมืองท่ีมีลักษณะอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบริหารกิจการของบานเมืองและแกไขปญหาของสังคมตลอดจนการเขามามี

สวนรวมของภาคสวนหรือฝายตางๆ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปสูการ

ปฏิบัติภายใตกรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทําใหม่ันใจวาขอ

เรียกรองของความตองการของทุกฝายในสังคมจะไดรับการรับฟงและนําเขามาพิจารณาไตรตรองในการ

62 ปธาน  สุวรรณมงคล, การบริหารงานภาครัฐกับการสรางธรรมาภิบาล, กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกลา 
2558, น. 3. 
63 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง (Good Governance Rating), กรุงเทพฯ : บริษัท พรีเมียร โปร 
จํากัด, 2552, น. 3. 
64 เพ่ิงอาง. 
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ตัดสินใจและกําหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมท้ังในปจจุบัน และอนาคต

รวมท้ังทําใหปญหาทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบลดลงในทายท่ีสุด64

65 

นอกจากนี้ UNESCAP ยังไดกําหนดองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีไว 8 ประการ 6 5

66 ไดแก 1.การมีสวนรวม (Participation) 2.นิติธรรม (Rule of Law) 3.ความ

โปรงใส (Transparency) 4.การตอบสนอง (Responsiveness) 5.การมุงเนนฉันทามติ (Consensus 

Oriented) 6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม และไมละเลยบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดออกไปจากสังคม (Equity 

and Inclusiveness) 7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 8. ภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP)  

ซ่ึงเปนองคกรมีหนาท่ีสนับสนุนการพัฒนาในประเทศตาง ๆ ก็ไดใหนิยามของหลักธรรมาภิบาลไววา เปนเรื่อง

ของการใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดินเพ่ือจัดการประเทศชาติบานเมือง 6 6

67 

โดย UNDP ไดวางองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว 9 ประการ67

68 ไดแก 1. การมีสวนรวม (Participation) 

2. นิติธรรม (Rule of Law) 3. ความโปรงใส (Transparency) 4. การตอบสนอง (Responsiveness) 5. การ

มุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) 6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) 7. ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 9. วิสัยทัศนเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Vision) 

สําหรับกรณีของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2552 สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ไดทําการศึกษาและจัดทําเกณฑสําหรับใชในการสํารวจและประเมินระดับธรรมาภิบาลของสวนราชการและ

จังหวัด โดยกําหนดใหหลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบท้ังสิ้น 10 ประการ ไดแก 1. หลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4. หลักภาระ

รับผิดชอบ (Accountability) 5. หลักความโปรงใส (Transparency) 6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9. หลักความเสมอภาค 

(Equity) และ 10. หลักความมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามท่ี

สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย ดังนี้6869  

 

65 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ี (Good 
Governance), กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555, น. 16. 
66 UNESCAP, What is Good Governance จาก http://www.unescap.org/resources/what-good-
governance, สืบคนวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561. 
67 อางแลว เชิงอรรถท่ี 65. 
68 อางแลว เชิงอรรถท่ี 62, น. 8-10. 
69 อางแลว เชิงอรรถท่ี 65, น. 19-22. 
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1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย  

(1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดเกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอน

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี

ลาสมัยและไมมีความจําเปน 

(2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิง

ยุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจ

ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอ

ความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความ

เสี่ยง และมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ

ใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ 

รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความ

หลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

(1) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง  ในการปฏิบัติ

ราชการตองสามารถตอบ คําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการให

คุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

(2) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตอง

ปฏบิัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได

ใหประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

(3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

(4) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียม

กัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังตองคํานึงถึง

โอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) 

(1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ

มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาคสวน    

อ่ืน ๆ ในสังคม 
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(2) หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consessus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแกไข

ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความ

พยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะ

กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) คือ หลักคุณธรรม/

จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลัก

ของมาตรฐานจรยิธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทย  

แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลจึงเปนหลักการท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภาครัฐในหลายมิติ 

ไดแก (1) มิติของภาครัฐ ทําใหบุคลากรในภาครัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 

รวมท้ังคํานึงถึงผลสําเร็จของงานมากกวาการทําสําเร็จ มีความรับผิดชอบตอสวนรวม การบริหารงานมีความ

โปรงใส แลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐได (2) มิติของภาคประชาชน ทํา

ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐและมีความตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองตอสวนรวมมาก

ข้ึน ประชาชนไดรับบริการโดยความสะดวกรวดเร็ว (3) มิติภาคเอกชนธุรกิจ ทําใหการประกอบธุรกิจไดรับ

ความสะดวกรวดเร็วและสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม และเม่ือภาครัฐมีความโปรงใสก็จะมีการเรียกรับ

ประโยชนนอยลงดวย 

 

เ ม่ือพิจารณาหลักการดําเนินงานตามท่ีกฎหมายกําหนด และหลักการดําเนินงานตามหลัก                  

ธรรมาภิบาลแลว จะเห็นไดวาหลักการดําเนินงานท้ังสองประเภทนั้นตางก็สงเสริมประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน 

และมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกัน ท้ังสองหลักจึงตองดําเนินเคียงคูกันไปเสมอเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน

เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรดําเนินงานตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด

อยางเครงครัด และนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได อันเปนผลใหมหาวิทยาลัยสามารถยกระดับการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวน

เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 

ผลการรวบรวมคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
คดีปกครอง คือ คดีท่ีเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน 

หรือขอพิพาทระหวางหนวยงานทางการปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเอง จากการใชอํานาจทาง

ปกครอง โดยศาลท่ีมีหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองนั่นเอง ซ่ึงในปจจุบัน คดีปกครองท่ีอยูในอํานาจ

การพิจารณาของศาลปกครองเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดกําหนดประเภทคดีท่ีอยูในอํานาจศาลปกครองไวดังตอไปนี ้

1. คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางการปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย

กฎหมายจากการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด เนื่องจาก กระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ 

หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ี กําหนด

ไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือก ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปน

การสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือ สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไม

ชอบ ตามมาตรา 9 (1) เชน การแตงตั้งอธิการบดีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด การแกหลักเกณฑการสอบ

คัดเลือกโดยไมมีอํานาจ การพิจารณาไมอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ การไมตออายุราชการใหกับอาจารยและ

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย การไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน การสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา การกําหนดใหนักศึกษา

ตองจายคาบํารุงการศึกษาเพ่ิมเติมโดยไมมีอํานาจ หรือการออกระเบียบการยื่นขอผลการศึกษาท่ีสรางภาระ

เกินสมควร  เปนตน  

2. คดีพิพาทเก่ียวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดให

ตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 (2) เชน กรณีท่ีเจาพนักงานมหาวิทยาลัยละเลย

ตอหนาท่ีไมออกใบรับรองผลการศึกษาให หรือดําเนินการเพ่ือออกใบรับรองผลการศึกษาลาชาเกินสมควร หรือ

กรณีท่ีกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการไมยอมอานผลงานเพ่ือประเมินในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัย เปนตน 

3. คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดชอบอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา

เกินสมควร ตามมาตรา 9 (3) เชน การท่ีอธิการบดีมีคําสั่งไลอาจารยออกจากราชการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

และมีการฟองเรียกคาเสียหายจากการถูกไลออก หรือการฟองเรียกคาทดแทนกรณีท่ีจายเงินคาหนวยกิตไป

แลวแตคณะไมสามารถจัดใหมีการเรียนการสอนได เปนตน 

4. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 (4) คือสัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝาย

หนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน หรือ

สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือสัญญาท่ีใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือสัญญาท่ีมีขอกําหนดใน

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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สัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อยางใดอยางหนึ่ง เชน ขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาท่ีจาง

เอกชนกอสรางสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัย สัญญาการเปนนักศึกษาของนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร

สุขภาพ สัญญาใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย หรือสัญญาอนุญาตใหอาจารยหรือเจาหนาท่ีลาศึกษาตอ 

เปนตน 

5. คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับ

ใหบุคคลกระทําการหรือละเวนการกระทํา ตามมาตรา 9 (5) เชน กรณีเจาหนาท่ีของกรมการขนสงทางน้ําฟอง

คดีตอศาลปกครอง เพ่ือมีคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสะพาน หรือบานท่ีปลูกรุกล้ําแมน้ํา เปนตน 

6. คดีท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (6) เชน กรณีท่ีฟองขอให

เพิกถอนคําชี้ขาด หรือบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกับสัญญาทางปกครองระหวาง

มหาวิทยาลัยกับเอกชนคูพิพาท เปนตน 

มหาวิทยาลัยในฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหนึ่งของรัฐ และตองมีการดําเนินการในหลายดาน

และหลายรูปแบบการดําเนินการตามอํานาจตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีมหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินการ

กับบุคคลหลายกลุม เชน การดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา การบริหารบุคคลากรและ

เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย และการพิจารณาเพ่ือเขาสูตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงทางวิชาการ หรือการ

ประเมินผลงานจากการสอนและการศึกษาวิจัยของอาจารย ดวยหนาท่ีและอํานาจท่ีตองเก่ียวของกับบุคคล

หลายกลุมของมหาวิทยาลัยนี้ ยอมหลีกเลี่ยงไมไดท่ีการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจท่ีมีอยูมากมายของ

มหาวิทยาลัยยอมมีโอกาสไปกระทบสิทธิบุคคลท่ีเก่ียวของจนเกิดเปนขอพิพาทท่ีนําข้ึนสูการพิจารณาของศาล

ปกครองได 

 จากการท่ีคณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด กลาวคือคําพิพากษาและ

คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแตไดมีการจัดตั้งศาลปกครอง

และไดเปดทําการในป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน (มีนาคม 2561) พบวามีคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยจํานวน 507 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวน 289 คําพิพากษา 

และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 218 คําสั่ง โดยแบงเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 350 คําวินิจฉัย (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวน 218 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 132 คําสั่ง) และกรณีท่ี

มหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีจํานวน 157 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวน 71 คําพิพากษา 

และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 86 คําสั่ง) ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปนแตละประเภทคดี คูกรณี และประเด็นขอ

พิพาท ดังสามารถพิจารณาไดตอไปนี้ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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3.1 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองทีม่หาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 

 คณะผูวิจัยไดรวบรวมคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 350 คําวินิจฉัย ประกอบดวย

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 218 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 132 คําสั่ง โดยสามารถแยกพิจารณาตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

 

3.1.1 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (1)  

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวนถึง 162 

คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 95 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 67 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผูฟองคดี

และประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี้ 

(1) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี  

 อาจารยมหาวิทยาลัยเปนหนึ่งในประเภทบุคคลท่ีเปนผูฟองโตแยงการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองจํานวนมาก โดยปรากฏคําวินิจฉัยท่ีอาจารย

มหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองจํานวน 78 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 37 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 41 คําสั่ง) โดย

สามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี้ 

(1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน และสถานะของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 29 คําวินิจฉัย 

(1.1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและแตงตั้งและถอดถอนบุคคลเขาดํารงตําแหนง “อธิการบดี” จํานวน  13 คําวินิจฉัย 

(1.1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการการแตงตั้งและถอดถอนบุคคลเขาดํารงตําแหนง “กรรมการมหาวิทยาลัย” จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

(1.1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการการแตงตั้งและถอดถอนบุคคลเขาดํารงตําแหนง “ผูอํานวยการสํานักงาน” หรือ “ผูอํานวยการวิทยาลัย” 

หรือ “คณบดี” จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

(1.1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการแตงตั้งและถอดถอนบุคคลเขาดํารงตําแหนง “หัวหนางาน” ภายในสํานักงาน หรือ วิทยาลัย หรือ คณะ 

จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

(1.1.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะความเปนสมาชิกของบุคคลซ่ึงเปนอาจารยใน “ สภาอาจารย” จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง “อธิการบดี” จํานวน 13 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.202/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนมติเสนอชื่อบุคคลใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 
เพราะกระบวนการไมถูกตอง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูไดรับการเสนอชื่อพน
วาระการดํารงตําแหนง
อธิการบดีแลว ทําใหเหตุ
แหงการฟองคดีระงับสิ้น
ไป จึงใหจําหนายคดี 

2 อ.213/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
และใหระงับกระบวนการสรรหาไวกอน เพราะ
คณะกรรมการสรรหาไมเปนตามกฎหมาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การท่ีกรรมการผูขาด
คุณสมบัติ กลาวคือไมไดมี
ฐานะเปนคณบดี ก็ไมทํา
ใหคณะกรรมการท้ังคณะ
เสียไป คําสั่งไมชอบดวย
กฎหมายเฉพาะสวนการ
แตงตั้งผูท่ีขาดคุณสมบัติ
เทานั้น และเม่ือกรรมการ
ผูนั้นลาออกจากการเปน
กรรมการแลว จึงไมมี
ประเด็นแหงคดีตอไป ให
จําหนายคดี 

3 อ.778/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา

ขอใหเพิกถอนมติใหออกขอบังคับ และขอบังคับการ 
สรรหาอธิการบดี เพราะมีเนื้อหาท่ีไมเปนกลาง มีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดี  

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ขอบังคับดังกลาวตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
ไมมีเนื้อหาท่ีไมเปนกลาง 
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พิพากษา) เปนพิเศษ เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งรักษาการอธิการบดี 

และไมขัดตอคุณสมบัติ
อธิการบดีท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย  ยกฟอง 

4 อ.746/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติใหพนจากตําแหนงรองอธิการบดี อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาความเหมาะสมใน
การคัดเลือกรองอธิการบดีเปน
ดุลพินิจของอธิการบดี หากมี
คุณสมบัติครบ สภาฯ ก็ตองมี
มติไปตามท่ีอธิการบดีเสนอ   
ยกฟอง 

5 อ.299/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนมติการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
เพราะไมทําตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

กระบวนการคัดเลือก
สามารถเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมได ชอบดวย
กฎหมายแลว ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง 

207/2545 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยและการใหดําเนินการ   
สรรหาอธิการบดีใหม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะไมเปน
ผูเดือดรอนเสียหาย 

7 คําสั่ง 
394/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา) 

ขอใหระงับกระบวนการสรรหาอธิการบดี อาจารย
มหาวิทยาลัย 

กําหนดวิธีการชั่วคราว
ระงับกระบวนการสรรหา 
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8 คําสั่ง  
อ.202/2551 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีรัฐกระทําการโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนมติเห็นชอบในการสรรหาอธิการบดี อาจารย
มหาวิทยาลัย 

จําหนายคดีออกจาก      
สารบบ 

9 คําสั่ง 
311/2552 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนกระบวนการสรรหาอธิการบดี และยุติการ
สรรหาและคัดเลือกไว 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไมใชผูมีสวนไดเสีย 

10 คําสั่ง 
700/2552 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา) 

เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสรรหาอธิการบดีท่ีไมถูกตองตามกฎหมายกอน
จะมีการสรรหาอธิการบดีคนตอไป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนดําเนินการใน
คดีตอไป และหากเปนไป
ตามกฎหมายใหรับคําฟอง
ไวพิจารณา 

11 
 

คําสั่ง 
16/2553
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหสั่งคุมครองชั่วคราวและดําเนินการไตสวนเพิกถอน
มติสภามหาวิทยาลัยในการแตงตั้งรักษาการแทนรอง
อธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 

12 คําสั่ง 
233/2557 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา) 

เพิกถอนมตท่ีิใหยกเลิกการสรรหาอธิการบดเีพราะมี
บุคคลรองเรียนวาไมเปนธรรม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกคําขอกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราว 

13 คําสั่ง 
49/2560 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนมติท่ีประชุมในการสรรหาอธิการบดี อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการการแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง “กรรมการมหาวิทยาลัย” จํานวน 4 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1016-1018 

/2558 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนหนังสือเสนอชื่อและคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพราะกระบวนการและ
การประชุมไมชอบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินการตั้งแตการ
ตั้งกรรมการสรรหา การ
พิจารณาเพ่ือเสนอชื่อ และ
คําสั่งแตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ชอบดวยกฎหมายแลว  
ยกฟอง 

2 อ.1532/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหเพิกถอนประกาศหลักเกณฑวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และใหผลการเลือกสภามหาวิทยาลัย
เปนโมฆะ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑการเลือก
กรรมการสภาฯ ชอบแลว 
ยกฟอง (กําหนดเนื้อหาให
แตกตางได) 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

18/2555
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครอง)  

ขอเพิกถอนคําสั่งใหยกเลิกผลการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

มีคําสั่งทุเลาการบังคับ 

4 คําสั่ง 
628/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

ขอใหเพิกถอนมติท่ีใหผูฟองคดีพนจากการเปนกรรมการ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากผูฟองคดีไมไดเปนอาจารยแลว
เพราะสิ้นสุดสัญญาจาง 
 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมของผู
ฟองคดี 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการการแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง “ผูอํานวยการสํานักงาน” หรือ “ผูอํานวยการวิทยาลัย” หรือ “คณบด”ี จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.471/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งนาย จ. เปนผูอํานวยการ
วิทยาลัย เพราะกระบวนการสรรหาไมชอบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เม่ือสภามหาวิทยาลัยได
ประชุมกันและมีมติอยาง
ถูกตองใหนาย จ. เปน
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
คําสั่งแตงตั้งดังกลาวจึง
ชอบดวยกฎหมายแลว  
ยกฟอง 

2 อ.911/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณบด ีเพราะผูไดรับเลือกมี
คุณสมบัติตองหาม และมีการแกไขขอบังคับท่ีเก่ียวของ
อยางเรงรีบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใชดุลพินิจชอบแลว ยก
ฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

22/2545 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองบางขอหาไวพิจารณา)  

เพิกถอนคําสั่งสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง
คณบดีเพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับอุทธรณใหรับฟอง
ประเด็นเพ่ิม 

4 คําสั่ง 
123/2547 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนคําสั่งยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีใหเปนผูรักษา
การผูอํานวยการสํานักหอสมุด และการกระทําอ่ืน ๆ  

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะยังไมได
ดําเนินการแกไขเยียวยา
ภายในฝายปกครองกอน 
(ศาลปกครองสูงสุดมองวา
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เปนกรณีผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติตอตนเองไมเปน
ธรรม จึงตองรองทุกข
กอน) 

5 คําสั่ง 
114/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนมตกิารสรรหาคณบดีเพราะเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนรับคําฟองไว
พิจารณาเพราะไดยื่นมา
ภายในกําหนดเวลา 

6 คําสั่ง 
363/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ใหมไวพิจารณา)  

ขอใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนในตําแหนง
คณบดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการการแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง “หัวหนางาน” ภายในสํานักงาน หรือ วิทยาลัย หรือ คณบดี จํานวน 5 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.353/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

เพิกถอนคําสั่งใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาประจํา
คณะ เนื่องจากตนไมไดรับเลือก และเห็นวากระบวนการ
สรรหาไมโปรงใสเปนธรรม 
 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

กระบวนการสรรหาชอบ
แลว ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

375/2552
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง

ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งหัวหนาหลักสูตรพรอมท้ังมี
คําสั่งคุมครองชั่วคราว 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะยังไมได
ดําเนินการแกไขเยียวยา
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  อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอไวพิจารณา)  ภายในฝายปกครองกอน 
3 คําสั่ง 

646/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งหัวหนาภาควิชา อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนรับคําฟองขอ
เพิกถอนคําสั่งแตงตั้ง
หัวหนาภาควิชา 

4 คําสั่ง 
525/2553
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดี
ใหม)  

เพิกถอนคําสั่งถอดถอนผูฟองคดีออกจากหัวหนา
ภาควิชา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 

5 คําสั่ง 
610/2558 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองท่ีฟองผูถูกฟองคดี
บางรายและบางขอหาไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนมติคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยท่ีไมรับเรื่องรองทุกขเก่ียวกับการ
ไมไดรับพิจารณาใหเปนกรรมการประจําหลักสูตร 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองบางขอเพราะ
ไมมีผลกระทบโดยตรงตอ
ผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะความเปนสมาชิกของบุคคลซ่ึงเปนอาจารยใน “ สภาอาจารย” จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.147/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งของสภามหาวิทยาลัยใหผูฟองคดีพนจาก
สภาอาจารยเพราะไมมีสถานภาพอาจารย และใหผูฟอง
คดีกลับคืนสูสถานะเดิม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนคําสั่งสวนท่ีให
ยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
ประธานสภาอาจารยและ
ตําแหนงอาจารยของผู
ฟองคดียอนหลังไปถึงวันท่ี
ไดรับแตงตั้ง เพราะเปน
คําสั่งทางปกครองท่ีให
ประโยชนและไดเพิกถอน
เกินกวา 90 วัน 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

32 

 

(1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนชดใชเงิน ตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

(1.2.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 เพราะประมาท

เลินเลออยางรายแรงทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(1.2.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 เพราะกระทําผิด

สัญญารับทุนทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539  

เพราะประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย จํานวน 3 คดี 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.358 - 360 

/2549 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาตนไมไดประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อ
ในเช็คสั่งจายท่ีลงวันท่ีและ
ระบุผูรับเงินและจํานวน
เงินแลว ถือวาเปนการลง
นามตามปกติท่ีวิญูชน
ท่ัวไปกระทํา และการ
ทุจริตเกิดจากการท่ีผู
ทุจริตนําไปแกไขวันท่ี 
จํานวนเงิน ผูรับเงิน 
ภายหลังท่ีไดลงลายมือชื่อ
ไปแลว แมผูฟองคดีจะ
ไมไดมีการขีดครอมเชค็
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เพ่ือมิใหมีชองวางในการ
แกไขขอความ ก็เปนการ
กระทําท่ีขาดความ
ระมัดระวังเพียงเล็กนอย
เทานั้น คําสั่งท่ีใหผูฟองคดี
ชดใชคาเสียหายจึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย  ใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว 

2 อ.603/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เพราะไดทํากุญแจใหกับ
อาจารยและเจาหนาท่ีท่ีตองการใช จนเปนเหตุให
ทรัพยสินหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมมีระบบรองรับ
การเก็บรักษาหรือแจกจาย
กุญแจสํารอง ไมตรวจตรา
ทรัพยสินใหมีสภาพ
ปลอดภัย จึงถือวา
ประมาทเลินเลออยาง
รายแรง ตองชดใช
คาเสียหาย แตใหหักความ
บกพรองสวนรวมออกดวย 
จึงพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
เฉพาะในสวนท่ีเกินจํานวน
ท่ีผูฟอคดีตองชดใช 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 
 

คําสั่ง 
128/2558 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

ขอเพิกถอนคําสั่งการชดใชเงิน เพราะประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เพราะไดบริหารโครงการอยางประมาท

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกคําสั่งศาลชั้นตนท่ีให
ระงับการอายัดเงินฝาก 
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(คํารองอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษา)  

เลนิเลออยางรายแรง จนทําใหมหาวิทยาลัยตองจาย
คาเสียหายใหกับสถาบันภายนอกท่ีเปนคูตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539  
เพราะกระทําผิดผิดสัญญารับทุนทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย จํานวน 1 คดี 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.329/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา 

ขอเพิกถอนคําสั่งเรียกใหชดใชเงิน ตาม พ.ร.บ. ละเมิดฯ
กรณีท่ีอนุญาตใหผูผิดสัญญาทุนลาออกจากราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การท่ีผูฟองคดีประมาท
เลินเลอในการปฏิบัติ
หนาท่ีทําใหไมสามารถใหผู
ผิดสัญญาทุนมาทําสัญญา
ใหมตองชําระหนี้เปน 2 
เทาได ถือวาเปนการทําให
หนวยงานเสียหาย และ
เม่ือเหตุแหงการละเมิดเกิด
กอนวันท่ี พ.ร.บ. ละเมิดฯ 
จะใชบังคับ จึงไมสามารถ
นําเหตุลดหยอนความรับ
ผิดตามมาตรา 8 มาใชได  
ยกฟอง 
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(1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษา หรือ อบรมวิจัย 6 คําวินิจฉัย 

(1.3.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกทุน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.3.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนระเบียบปฏิบัติท่ีตองทําสัญญาอนุญาตใหไปศึกษาอบรมในตางประเทศ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.3.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังใหชดใชเงิน เพราะ ถูกไลออก หรือ ลาออกจากราชการ กอนใชทุนครบ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกทุน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.173/2547 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกทุน เพราะผูถูก
ฟองคดีแกไขคะแนนใหลดลงเพ่ือเอ้ือประโยชนแกบุคคล
บางกลุมใหไดรับทุนเพราะหากไมมีผูผานก็จะไดทําการ
คัดเลือกใหมท้ังหมด 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การลดเกณฑคะแนนลงมา
เปนการกระทําท่ีขัดตอ
ระเบียบ คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกไมมีอํานาจ
ปรับลดคะแนนดังกลาว 
จึงทําใหการประกาศผล
การสอบคัดเลือกท่ีมี
พ้ืนฐานมาจากการละเมิด
กฎเกณฑดังกลาวจึงไม
ชอบดวยกฎหมาย ใหเพิก
ถอนประกาศดังกลาว 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

553/2546
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(คํารองอุทธรณคําสั่งท่ีไมรับอุทธรณคําสั่ง
ยกคําคัดคานตุลาการศาลปกครองไว
พิจารณา)  

ขอเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาฯ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับอุทธรณคําสั่งยกคํา
คัดคานตุลาการ 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนระเบียบปฏิบัติท่ีตองทําสัญญาอนุญาตใหไปศึกษาอบรมในตางประเทศ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.325/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนระเบียบปฏิบัติท่ีตองทําสัญญาอนุญาตให
ขาราชการไปศึกษาอบรม ณ ตางประเทศทุกครั้งท่ีไดรับ
การขยายเวลา และเพิกถอนคําสั่งท่ีใหผูฟองคดีมาทํา
สัญญาเพ่ิมเติม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบท่ีกําหนดใหการ
จัดทําสัญญาข้ึนใหม
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ความชัดเจนเก่ียวกับ
ระยะเวลาหรือสาระสําคัญ
อ่ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงถือ
วาไมไดเปนการสรางภาระ
เกินสมควร   

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

550/2547 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนระเบยีบปฏบิัติของมหาวิทยาลัยและคําสั่งให
ผูฟองคดีจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ  

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหรับคําฟองไวพิจารณา 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังใหชดใชเงิน เพราะ ถูกไลออก หรือ ลาออกจากราชการ กอนใชทุนครบ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.17/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 
 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชทุนเพราะลาออกจาก
ราชการกอนใชทุนครบ ท้ังท่ีกอนลาออกผูฟองคดีได
สอบถามกับทางเจาหนาท่ีผูถูกฟองคดีแลว และขอใหรับ
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม เพราะเม่ือทราบวา
ยังใชทุนไมครบ ผูฟองคดีขอกลับเขารับราชการแตผูถูก
ฟองคดีมีมติใหรับผูฟองคดีเขามาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การขอลาออกของผูฟอง
คดีเกิดจากความสมัครใจ 
จึงมีผลสมบูรณ การตอง
ชดใชตามสัญญาทุน
หรือไม และเปนความ
ผิดพลาดของเจาหนาท่ีท่ี
แจงไปวาไมมีภาระทุน
แลวแตความจริงยังมีอยูก็
ตาม ไมไดทําใหการ
ลาออกเสียไป  ยกฟอง 
 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

552/2547
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํา
ขอใหพิจารณาชี้ขาดคดีใหมไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนหนังสือท่ีแจงใหผูฟองคดีและผูคํ้าประกัน
ชดใชเงินตามสัญญาใหไปศึกษา ณ ตางประเทศ เพราะผู
ฟองคดีถูกไลออกจากราชการ อยูในระหวางการอุทธรณ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 
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(1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําส่ังลงโทษทางวินัย จํานวน 11 คําวินิจฉัย 

(1.4.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยรายแรง จํานวน 6 คําวินิจฉัย  

(1.4.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรง จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

  

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําส่ังลงโทษทางวินัยรายแรง จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.529/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งไลออกจากราชการเพราะผูฟองคดี
เกษียณอายุราชการแลว จึงไมสามารถไลออกได 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบ กค. วาดวยวัน
ออกราชการของ
ขาราชการครูกําหนดใหสั่ง
ปลดออกหรือไลออก
ยอนหลังไปถึงวัน
เกษียณอายุได ถาผูนั้นได
พนจากราชการไปกอน
ตามกฎหมายบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ คําสั่ง
ไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการจึงชอบดวย
กฎหมายแลว  ยกฟอง 

2 อ.72/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งเลิกจางเพราะไมดําเนินการตาม
ข้ันตอน ตั้งเพียงกรรมการสอบขอเท็จจริงไมไดตั้ง
กรรมการสอบวินัย ไมใหโอกาสชี้แจง และขอใหชดใช
คาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีมีอํานาจใน
การตั้งเพียงคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงก็ได และ
ไดดําเนินการตามข้ันตอน
แลว  ยกฟอง 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

240/2545 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา)  

ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีลาออกจากการ
เปนพนักงานโดยไมเปนธรรม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

จําหนายคดี 

4 คําสั่ง 
521/2545 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา) 

ปลดออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย
เนื่องจากกระทําความผิดวินัยรายแรง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหมีการคุมครองชั่วคราว 

5 คําสั่ง อ.
143/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการเพราะ
กระทําผิดวินัยรายแรง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกคําอุทธรณเพราะคํา
อุทธรณตองหาม (มิไดวา
กันมากอนในศาลชั้นตน) 

6 คําสั่ง 
456/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) ขอ
เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยขอใหสั่งใหรับ
ผูฟองคดีกลับเขาทํางาน 

ขอเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยขอใหสั่งใหรับผูฟองคดี
กลับเขาทํางาน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหรับคําฟองไวพิจารณา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรง จํานวน 5 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.392/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ขอเพิกถอนคําสั่งภาคทัณฑผูฟองคดีเพราะมีปญหาเรื่อง
การเบิกจายเงินในโครงการท่ีรับผิดชอบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน
ผูฟองคดีไมไดดําเนินการ
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ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) อันใดใหเกิดความชัดเจน 
จึงเขาขายการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบและธรรม
เนียมของทางราชการ เม่ือ
ผูถูกฟองคดีเห็นวาเปน
ความผิดเพียงเล็กนอยจึง
ลงโทษภาคทัณฑ จึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว  ยกฟอง 

2 อ.555/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งลงโทษลดข้ันเงินเดือน เพราะแสดง
พฤติการณดูหม่ินเหยียดหยามผูใตบังคับบัญชา 
ประพฤติชั่วรายแรง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

คําสั่งลงโทษชอบแลว ยก
ฟอง 

3 อ.891/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งลงโทษลดข้ันเงินเดือน เพราะไมปฏิบัติ
ตามระเบียบราชการเก่ียวกับการเงิน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

คําสั่งลดข้ันเงินเดือน
เหมาะสมแลว ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 

144/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งลงโทษภาคทัณฑและใหชดใชคืนเงิน
ตนทุนในการจัดทําเอกสารการสอนใหแกผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะยื่น
ฟองเลยกําหนดระยะเวลา 

5 คําสั่ง 
372/2552 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงและกรรมการสอบวินัย และเพิกถอนหนังสือ
ตักเตือนขาราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนรับคําฟองท่ี
ขอเพิกถอนหนังสือ
ตักเตือน 
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(1.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.418/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน เพราะเห็นวาไมเปน
ธรรม (ไดเลื่อน 0.5 ข้ัน) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาผลงานเพ่ือ
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนไป
ตามกฎ ก.พ. แลว  ยก
ฟอง 

2 อ.1072/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีไมเปนธรรม อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑแลว 
ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

118/2546
     

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

คดีท่ีโอนมาจากเรื่องรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข เรื่องการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณา 
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(1.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการตออายุงานหรืออายุราชการ จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.541/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งไมขยายเวลาราชการ และใหขยาย
เวลาราชการใหกับผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีมีผลงานทาง
วิชาการไมครบตามเกณฑ
การพิจารณาขยายเวลา
ราชการ การใชดุลพินิจ
ของผูถูกฟองคดีจึงชอบ
แลว  ยกฟอง 

2 อ.415/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหพิจารณาการดําเนินการขอตออายรุาชการ อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การใชดุลพินิจไมตออายุ
ราชการชอบแลว ยกฟอง 

3 อ.1076/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องใหขาราชการพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ เพราะไมใหตออายุ
ราชการ 
 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การใชดุลพินิจไมตออายุ
ราชการชอบแลว ยกฟอง 

4 อ.1226/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  
 

เพิกถอนมติไมใหตออายุราชการ ใหขยายเวลาออกไป
อีกเปน 65 ป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง 

5 อ.1519/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนมติไมตออายุราชการ อาจารย
มหาวิทยาลัย 

มติไมตออายุชอบแลว ยก
ฟอง (หากมีวิธีท่ีดีกวา จะมี
มติตางจากคณะกรรมการก็ได) 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง 

635/2558
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหยกเลิกประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข
การตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยและการทํา
สัญญาจางท่ีระยะเวลามากกวา 4 ป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะยื่น
ฟองเลยกําหนดระยะเวลา 

 

(1.7) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนสถานะ หรือตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 8 คําวินิจฉัย 

(1.7.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

(1.7.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพ่ือเปล่ียนสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.7.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานอ่ืน ๆ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.772/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหผูฟองคดีเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย เพราะผูฟองคดีถูกพิจารณาไมผานเกณฑ 
เพราะผูฟองคดีเห็นวาตนขอตําแหนงทางวิชาการดวยวิธี
ธรรมดา แตกลับใชเกณฑวิธีพิเศษในการพิจารณา และ
ขอใหเลื่อนเงินเดือนตามเกณฑในระดับดีเดน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีฟองเลยกําหนด
ระยะเวลา พิพากษายก
ฟอง 

2 อ.232/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
วิชาการ และทบทวนผลการพิจารณาคําขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนมติท่ีไมอนุมัติ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของผูฟองคดี 
เพราะองคประกอบของ
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คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานไมครบ 

3 อ.274/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนเกณฑภาระงานข้ันต่ําและเกณฑการจายเงิน
รายได เพราะไมทําตามหลักเกณฑ และขัดกับมาตรฐาน
กลาง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การกําหนดเกณฑดังกลาว
ไดทําตามหลักเกณฑและ
ไมขัดกับระเบียบกลาง ยก
ฟอง 

4 อ.527/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติเรื่องเกณฑมาตรฐานภาระงานของ
ขาราชการ ตําแหนงวิชาการและประกาศเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินรายได 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนหลักเกณฑการ
จายเงินบางสวน เพราะไม
ดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
5 คําสั่ง 

156/2546
    

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ไมดําเนินการตั้งกรรมการอานผลงาน ขอใหสั่งใหผูถูก
ฟองคดีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 3 คน อานผลงานทาง
วิชาการของผูฟองคดีในการขอกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณา เพราะผูฟอง
คดีไมรอผลการรองทุกขภายใน
ฝายปกครองกอน จึงถือวายัง
มิไดดําเนินการแกไขภายใน
ฝายปกครอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพ่ือเปล่ียนสถานะ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง 

450/2547        
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

เพิกถอนการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานผูฟอง
คดีในการเปลี่ยนสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ขอ
เปลี่ยนกรรมการครั้งท่ี 2) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานอ่ืน ๆ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

297/2553
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองบางขอหาและไมรับคําฟองท่ี
ฟองผูถูกฟองคดีบางรายไวพิจารณา)  

เพิกถอนมติท่ีเห็นวาผลงานของผูฟองคดีไมเขา
หลักเกณฑ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 
(ขาราชการ
บํานาญ) 

ไมรับบางคําขอไวพิจารณา
เพราะไมไดเปนผู
เดือดรอนเสียหาย 

2 คําสั่ง 
62/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนการประเมินการปฏิบัติงานท่ีต่ํากวาความ
เปนจริง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนรับไว
พิจารณา 

 

(1.8) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 11 คําวินิจฉัย 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.196/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหมีสิทธิเบิกคาเชาบานยอนไปจนถึงเวลาท่ีผูถูกฟอง
คดีมีคําสั่งระงับการเบิกคาเชาบาน เพราะไดจัดใหมี
บานพักใหกับคูสมรสแลว 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การท่ีผูฟองคดีท่ี 1 เบิกคา
เชาบานเพ่ือนําไปชําระคา
เชาซ้ือมาตั้งแตกอนท่ีจะ
สมรสกับผูฟองคดีท่ี 2 
และภายหลังผูฟองคดีท่ี 2 
ไดขอออกไปอยูกับผูฟอง
คดีท่ี 1 แทนการอยูบาน
สวัสดิการแลว ถือวาผูฟอง
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คดีท่ี 1 ยังมีสิทธิในการ
เบิกคาเชาบานอยู ใหคืน
สิทธิเบิกคาเชาบานแกผู
ฟองคดีท่ี 1 

2 อ.376/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีและทบทวนคําวินิจฉัย
คณะกรรมการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท่ีไมใหเปดเผย
ขอมูลแกผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคด ี
(มหาวิทยาลัย) ไดสงขอมูล
ขาวสารใหผูฟองคดีแลว 
จึงไมมีประเด็นท่ีจะตอง
วินิจฉัยอีก 

3 อ.532/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา)  

ขอใหชดใชคาเสียหายในการท่ีผูฟองคดีตองออกจาก
ราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนรับไว
พิจารณา 

4 อ.1171/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหคืนสิทธิการดําเนินการโครงการวิจัยพรอม
งบประมาณใหแกผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟองเพราะมิใชผู
เดือดรอนเสียหาย 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
5 คําสั่ง 

342/2546 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนคําสั่งถอดถอนออกจากตําแหนง และขอแกไข
ขอมูลการถูกถอดถอนออกจากระบบทะเบียน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับฟองและจําหนายคดี 

6 คําสั่ง 
470/2547
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนมติไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดี อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะยังไมได
ดําเนินการแกไขเยียวยา
ภายในฝายปกครองกอน 
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7 คําสั่ง 
131/2548
        

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนมติไมรับเรื่องราวรองทุกขของผูฟองคดี  อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 

8 คําสั่ง 
548/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

ขอใหมีคําสั่งยกเลิกการทุบอาคารในสวนท่ีไมเก่ียวของ
กับการสรางอุโมงครถใตดิน (สั่งหามการกระทํา) และ
จัดทํา HIA รวมท้ังความเห็นของผูมีสวนไดเสีย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะเปนเพียงการ
ดําเนินการภายใน 

9 คําสั่ง 
153/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําขอไวพิจารณาใหม)  

ขอเพิกถอนคําสั่งสภามหาวิทยาลัย อาจารย
มหาวิทยาลัย 
 

ไมรับไวพิจารณา เพราะคํา
รองไมเพียงพอท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งศาลได 

10 คําสั่ง 
610/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ฟองวาอธิการบดีลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย
คาตอบแทนพิเศษอธิการบดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 

11 คําสั่ง 
578/2560
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอไวพิจารณาใหม)  

เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผูไดรับรางวัล
ของมหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 
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(2)  คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี  

ปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองมหาวิทยาลัยตอศาลปกครอง 46 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 38 

คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 8 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี้ 

 

(2.1)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย จํานวน  9 คําวินิจฉัย 

(2.1.1) คําวินิจฉัยกรณีการดําเนินการกอนการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(2.1.2) คําวินิจฉัยกรณีปลดออกจากราชการ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(2.1.3) คําวินิจฉัยกรณีไลออกจากกราชการ จํานวน 3 คาํวินิจฉัย 

(2.1.4 )คําวินิจฉัยกรณีการลงโทษภาคทัณฑและตัดคาจาง จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 
คําวินิจฉัยกรณกีารดําเนินการกอนการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.2151/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนมติยกคํารองทุกขกรณีมีการใสความแทรกแซง
การพิจารณาสอบวินัยของผูฟองคดี เพราะเห็นวา
คณะอนุกรรมการอุทธรณรองทุกขไมเปดโอกาสใหชี้แจง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาเรื่องรองทุกข
ไดเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ชี้แจงแสดงหลักฐานของ
ตนแลว ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

127/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งและระงับการดําเนินการของ
คณะกรรมการสอบสวน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

49 

คําวินิจฉัยกรณีปลดออกจากราชการ จํานวน 3 คําวินิจฉัย  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.2/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการเพราะ
ขาดงานเกิน 15 วัน โดยเห็นวาไมเปนธรรม ถูกกลั่น
แกลง เพราะผูฟองคดีเปนโรคจิตเวช ตองเขารับการ
รักษา อีกท้ังไดลาปวยและยื่นใบรับรองแพทยแลว 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไดลาปวยอยาง
ถูกตอง ทําใหเม่ือตัดวันท่ี
ลาออกไปจึงไมไดขาดงาน
เกิน 15 วัน การปลดผู
ฟองคดีออกจากราชการจึง
เปนการใชดุลพินิจท่ีมิชอบ 
ใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 

2 อ.270/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งปลดออกจากราชการ เพราะแกไข
คะแนนของผูเขาทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนตําแหนง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

กระบวนการสอบ
ขอเท็จจริงไดกระทํา
ถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว เม่ือพิจารณา
พยานหลักฐานแลวเห็นวา
เปนการประพฤติผิดวินัย
รายแรง การลงโทษปลด
ออกจึงชอบดวยกฎหมาย
แลว 

3 อ.153/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการเพราะผู
ฟองคดีนําขอสอบออกมาจากหองถายเอกสารและนําไป
ใหผูลงทะเบียนเรียน จนตองมีการยกเลิกการสอบครั้ง
นั้น 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การท่ีผูฟองคดีนําขอสอบ
ซ่ึงเปนความลับออกไปให
ผูลงทะเบียนเรียนกอนวัน
สอบ และมีการยกเลิกการ
สอบในภายหลัง จึงถือวา
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กอผลเสียหายรายแรง 
การกําหนดลงโทษปลด
ออกเปนโทษท่ีเหมาะสม
กับความผิดแลว 

คําวินิจฉัยกรณีไลออกจากราชการ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.88/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งไลออกจากราชการเพราะไมดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องการเงินตามหนาท่ี มีพฤติกรรมสอทุจริต 
และขอใหชดใชคาเสียหาย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวมาเปนเวลานาน 
จึงตองมีความชํานาญและ
เขาใจข้ันตอนเปนอยางดี 
อีกท้ังยังไมสามารถโตแยง
ขอกลาวหาได จึงถือวา
เปนการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ ทุจริตตอ
หนาท่ีราชการ การลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการจึงชอบแลว 

2 อ.410/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

เพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนคําสั่งไลออก 
เพราะพฤติการเพียงปลด
ออก 

3 อ.1752/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งลงโทษผูฟองคดีไลออกจากพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

กระบวนการชอบแลว ยก
ฟอง 
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คําวินิจฉัยกรณีการลงโทษกรณีภาคทัณฑและตัดคาจาง จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

109/2546 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาไวพิจารณา)  

สั่งใหผูฟองคดีปฏิบัติงานไมตรงกับหนาท่ี ถูกสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑและตัดคาจาง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับบางขอกลาวหาไว
พิจารณา 

 

(2.2)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด 21 คดี 

(2.2.1) คําวินิจฉัยกรณีคําส่ังใหเจาหนาท่ีตองรับผิดเพราะกระทําละเมิดดวยตนเอง จํานวน 10 คําวินิจฉัย 

(2.2.2) คําวินิจฉัยกรณีคําส่ังใหเจาหนาท่ีตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีผูทําละเมิด จํานวน 11 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยกรณคีําส่ังใหเจาหนาท่ีตองรับผิดเพราะกระทําละเมิดดวยตนเอง จํานวน 10 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.79/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาเสียหายเพราะประมาท
เลินเลออยางรายแรงกรณีคอมพิวเตอรของรัฐสูญหายใน
ขณะท่ีเฝายาม เนื่องจากเขาไปนอนพัก 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การท่ีคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงไมมีหลักฐานวา
คอมพิวเตอรหายไปใน
ขณะท่ีผูฟองคดีเขาไปนอน
พักอยู จึงยังถือไมไดวาผู
ฟองคดีจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงทําให
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คอมพิวเตอรหายไป ให
เพิกถอนคําสั่งใหชดใชเงิน 

2 อ.539/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาเสียหายกรณีคอมพิวเตอร
ของรัฐสูญหายไป โดยผูฟองคดีท้ังสองเปนผูถือกุญแจ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

3 อ.556/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหคนรายเขาไป
โจรกรรมทรัพยสิน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การท่ีทรัพยสินถูก
โจรกรรมเกิดจากการท่ี
ผูอ่ืนนําของทรัพยสินไป
เก็บไวในหองท่ีไมมีกุญแจ 
จึงไมไดเปนความผิดของผู
ฟองคดี ใหเพิกถอนคําสั่งท่ี
ใหผูฟองคดีชดใช
คาเสียหาย 

4 อ.345/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหทรัพยสินหาย 
(เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานสูญหาย) 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การท่ีผูฟองคดีแขวน
กุญแจหองไวท่ีโตะทํางาน
ใหผูอ่ืนเห็นโดยงาย เปน
การประมาทเลินเลออยาง
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รายแรง ใหชดใช
คาเสียหาย แตใหลดคาสิน
ไหนทดแทนลงตามระดับ
ความรายแรง 

5 อ.344/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน ตาม พ.ร.บ. ละเมิด กรณีคํานวณคาเสียหาย
กรณีผิดสัญญาผิดพลาด 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

6 อ.423/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
มีทรัพยสินหาย (เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานสูญหาย) 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนคําสั่งใหเจาหนาท่ี
ชดใชทางละเมิด 

7 อ.1431/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งใหเจาหนาท่ีชดใชเงินคาเสียหายจากการ
ทําละเมิด 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
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ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

8 อ.1633/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งท่ีเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

มิไดกระทําโดยประมาท 
เพิกถอนคําสั่งเรียกใหใช
เงิน 

9 อ.1697/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

10 อ.44 - 50 
/2559 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ ละเมิด 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ใหเรียกไดเฉพาะความผิด
ท่ีเกิดข้ึนหลังจาก พ.ร.บ.
ละเมิดบังคับใช กําหนดคา
สินไหมทดแทนนอยลง
ตามระดับความรายแรง  
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คําวินิจฉัยกรณีคําสั่งใหเจาหนาท่ีตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีผูทําละเมิด จํานวน 11 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.214/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาเปนความผิดสวนตัว ยากตอ
การควบคุม 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ยกฟองกรณีท่ีการละเมิด
เกินกอนท่ี พ.ร.บ. ละเมิด
ใชบังคับ และกําหนดคา
สินไหมทดแทนนอยลง
ตามระดับความรายแรง
โดยหักความบกพรองของ
หนวยงานออกดวยสําหรับ
ความผิดท่ีเกิดข้ันหลัง 
พ.ร.บ. ละเมิด ใชบังคับ 

2 อ.292-293 
/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาตนไมไดประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดียังไมได
ดําเนินการสอบขอเท็จจริง
กรณีเจาหนาท่ีกระทํา
ละเมิดอยางครบถวนกับผู
ฟองคดี คําสั่งใหชดใชเงิน
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  
ใหเพิกถอนทําสั่งดังกลาว 

3 อ.659/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาตนไมไดทําละเมิด และ
สามารถบังคับเอากับผูทุจริตไดอยูแลว 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงละเมิดผูถูก
ฟองคดีจริง แตการเรียก
คาสินไหมกรณีละเมิดของ
เจาหนาท่ีไมใหนําหลัก
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ลูกหนี้รวมมาใช จึง
พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
เฉพาะในสวนท่ีเกินจํานวน
ท่ีผูฟองคดีตองชดใช 

4 อ.471-474 
/2558 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาเกิดจากความบกพรองของ
ระบบการดําเนินงานสวนรวม 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

5 อ.784/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาตนไมไดประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 
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6 อ.1068/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาตนไมไดประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินการความรับผิด
ทางละเมิดไมเปนไปตาม
ข้ันตอน ไมไดแจงตอ
กระทรวงการคลัง จึงเปน
การออกคําสั่งท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว 

7 อ.284/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เพราะเห็นวาตนไมไดประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

8 อ.311/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาสินไหม
ทดแทน (กรณีมีการทุจริต) ตาม พ.ร.บ. ละเมิด ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กระทํา
ละเมิดจริง แตให
กําหนดคาสินไหมทดแทน
นอยลงโดยหักความ
บกพรองของระบบการ
ดําเนินงานสวนรวมออก
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ดวย เพิกถอนคําสั่งเฉพาะ
จํานวนเงินท่ีเกินสวนความ
รับผิด 

9 อ.572/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย                   
(อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
ประมาทเลินเลออยางรายแรงใหผูใตบังคับบัญชายักยอก
ทรัพย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

คําสั่งเรียกใหชดใชเปนไป
ตามระดับความรายแรง
แลว ยกฟอง 

10 อ.684/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
ประมาทเลินเลออยางรายแรงใหผูใตบังคับบัญชายักยอก
ทรัพย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

คําสั่งเรียกใหชดใชเปนไป
ตามระดับความรายแรง
แลว ยกฟอง 

11 อ.617/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งใหชดใชเงินเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีโดย
ประมาทเลินเลอเพราะผูใตบังคับบัญชาทุจริต 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนคําสั่งในสวนท่ีให
ชดใชเงินเพราะไมเปนการ
ประมาทเลินเลออยาง
รายแรง เพราะไดมีการ
กํากับดูแลตามสายบังคับ
บัญชาแลว 

 

(2.3)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิเบิกคาเชาบาน จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.164/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งระงับสิทธิเบิกคาเชาบานและใหนําคา
เชาบานท่ีเบิกไปแลวมาคืน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมวาขาราชการประเภทใด
ก็ถือวาเปนขาราชการท่ี
สามารถเบิกคาเชาบานได 
แมวาผูฟองคดีจะเปน
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ขาราชการทองถ่ินเปนท่ี
แรกกอนโอนมาเปน
เจาหนาท่ีของผูฟองคดีก็
ถือวามีสิทธิเบิกคาเชาบาน
เชนเดียวกัน ใหเพิกถอน
คําสั่งระงับสิทธิเบิกคาเชา
บาน 

2 อ.74/2552 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งระงับสิทธิเบิกคาเชาบานและใหนําคา
เชาบานท่ีเบิกไปแลวมาคืน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมวาขาราชการประเภทใด
ก็ถือวาเปนขาราชการท่ี
สามารถเบิกคาเชาบานได 
แมวาผูฟองคดีจะเปน
ขาราชการทองถ่ินเปนท่ี
แรกกอนโอนมาเปน
เจาหนาท่ีของผูฟองคดีก็
ถือวามีสิทธิเบิกคาเชาบาน
เชนเดียวกัน ใหเพิกถอน
คําสั่งระงับสิทธิเบิกคาเชา
บาน 

3 อ.1587/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนคําสั่งไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ตีความคําวา “ทองท่ี” ไม
เปนธรรม พิพากษาเพิก
ถอนคําสั่งไมอนุมัติ 
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(2.4)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

(2.4.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ัว ๆ ไป จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(2.4.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนไมเปนธรรม จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(2.4.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมใหปฏิบัติราชการ หรือไมตออายุราชการ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ัว ๆ ไป จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.427/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

เพิกถอนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การประเมินชอบแลว ยก
ฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

540/2545
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนการประเมินผลการปฏบิัติงานและมติของผูถูก
ฟองคดีท่ีแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ สรรหาผูจัดการ
ทรัพยสินฯคนใหม 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะไมเปน
ผูเดือดรอนเสียหาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนไมเปนธรรม จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.193/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

เพิกถอนคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีไมเปนธรรม เนื่องจาก
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ไมประกาศหลักเกณฑการ
ประเมิน ทําใหไมมีโอกาสทราบขอบกพรอง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง 
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2 อ.1512/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเพราะเห็นวาไม
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
ออกตามข้ันตอนตามท่ี
กฎหมายกําหนดแลว ยก
ฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมใหปฏิบัติราชการ หรือไมตออายุราชการ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.356/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งไมรับบรรจุกลับเขารับราชการ เพราะ
ไดลาออกไปกวา 8 ปแลวเพ่ิงจะขอกลับเขารับราชการ
อีกครั้ง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

การรับบุคคลท่ีไดลาออก
ไปแลวกลับเขารับราชการ
อีกครั้งเปนดุลพินิจของ
หนวยงานตนสังกัด 
ประกอบกับมีมติคณะ 
รัฐมนตรีท่ีใหเม่ือมีการ
ลาออกใหอัตราในตําแหนง
นั้นถูกยกเลิกไปดวย การ
ไมรับผูฟองคดีกลับเขารับ
ราชการจึงชอบแลว 

2 อ.423/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งไมขยายเวลาราชการ และใหขยาย
เวลาราชการใหกับผูฟองคดี 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีท้ังหาขาด
คุณสมบัติการขยายเวลา
ราชการ การใชดุลพินิจ
ของผูถูกฟองคดีจึงชอบ
แลว  ยกฟอง 
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 (2.5)   คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชอํานาจบังคับบัญชาในระหวางปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

418/2549
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครอง) 

เพิกถอนคําสั่งไมอนุญาตลากิจสวนตัว และขอใหมีคําสั่ง
อนุญาตใหลากิจสวนตัว 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

เลิกจางไปแลว จึงไมมีเหตุ
ใหทุเลาการบังคับอีก 

2 คําสั่ง 
487/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําขอใหอุทธรณคดีใหมไว
พิจารณา)  

ถูกมอบหมายงานอยางไมเหมาะสมและเปนธรรมพรอม
ท้ังไมไดรับสิทธิตามท่ีพึงจะได 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 

 

 (2.6)  คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.855/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งระงับการจายเงินกองทุน เนื่องจากผู
ฟองคดีลาออกแลวยังมีภาระท่ีตองชดใชกรณีเจาหนาท่ี
ท่ีตนเองคํ้าประกันทุจริต 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

เม่ือมีระเบียบใหผูถูกฟอง
คดีระงับการจาย
เงินกองทุน เนื่องจากผูขอ
เบิกจายมีขอผูกพันตอง
ชดใชอยู การออกคําสั่ง
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ดังกลาวจึงชอบดวย
กฎหมายแลว ยกฟอง 

2 อ.1984/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

กําหนดขอบังคับเกินกวา
ขอบเขตท่ีกฎหมาย
กําหนด เพิกถอนขอบังคับ
ในสวนท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

469/2546 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

เพิกถอนมติ อกม. มหาวิทยาลัยในการแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงท่ีผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงอยู 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย  

4 คําสั่ง 
263/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดี
ใหม)  

ขอเพิกถอนมติใหปริญญากิตติมศักดิ์และรายนามผูไดรับ 
เนื่องจากกระบวนการสรรหาไมเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย  

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 

5 คําสั่ง 
95/2553 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนการปรับโครงสรางของศูนยหัวใจสิริกิติ์ เจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 
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(3)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูฟองคดี 

ปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในกรณีท่ีนักศึกษาเปนผูฟองมหาวิทยาลัยตอศาลปกครอง 18 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 9 คําพิพากษา 

และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 9 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี้ 

 

(3.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

(3.1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑการลงทะเบียน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(3.1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑการศึกษา จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(3.1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําส่ังลงโทษทางวินัยเพราะกระทําผิดระเบียบการเขาหองสอบ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(3.1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาผลการศึกษา จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(3.1.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพนสภาพนักศึกษา จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(3.1.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑการลงทะเบียน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.306/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกกฎโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนหรือใหแกไขระเบียบวาดวยการประกัน
อุบัติเหตุ ท่ีกําหนดใหนักศึกษาตองชําระคาประกันกอน
จึงจะสามารถลงทะเบียนได 

นักศึกษา การท่ีระเบียบกําหนดให
นักศึกษาทุกคนตองทํา
ประกันและชําระคา
ประกันปละ 200 บาท 
โดยไมไดรับความยินยอม
นั้นไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหเพิกถอนระเบียบ
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ดังกลาวและใหคืนเงินแกผู
ฟองคดี 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

121/2553 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวกอน
การพิพากษา)  

ขอใหการบังคับใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชา
เฉพาะ และการท่ีสํานักทะเบียนลงทะเบียนใหโดย
พลการ เปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

นักศึกษา การสั่งคุมครองชั่วคราว
ของศาลชั้นตนบรรลุผล
แลว จึงไมมีประเด็นตอง
วินิจฉัยอีก 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑการศึกษา จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.9/2546 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนระเบียบวาดวยการทําวิทยานิพนธท่ี
กําหนดใหตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ โดย
เห็นวาเปนการสรางข้ันตอนและสรางภาระเกินสมควร 

นักศึกษา ผูฟองคดีออกระเบียบ
ดังกลาวเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาและ
ระดับภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา จึงไมเปนการ
สรางภาระเกินสมควร 

2 อ.1358/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรท่ี
เปลี่ยนแปลงวิชาจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ และใหลบ
หรือแกไขขอมูลสํานักทะเบียนท่ีระบุวาผูฟองคดีคาง
ชําระคาลงทะเบียนท่ีลงทะเบียนวิชาบังคับจากการ
เปลี่ยนโครงสรางหลักสูตรใหโดยพลการ 

นักศึกษา การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางหลักสูตร
เนื่องจากถูกทักทวงถึง
คุณภาพของหลักสูตร จึง
ตองทําการปรับปรุง     
และไดรับอนุมัติหลักสูตร  
ท่ีปรับปรุงจาก                   



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

66 

สภามหาวิทยาลัยแลว จึง
เปนหลักสูตรท่ีบังคับใชได 
ผูฟองคดีจึงตอง
ลงทะเบียนในวิชาบังคับท่ี
เพ่ิมข้ึนมากอนจึงจะครบ
ตามหลักสูตรท่ีปรับปรุง  
ยกฟอง 

3 คําสั่ง 
335/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

เพิกถอนมติท่ีกําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ยายสถานท่ี
เรียนไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

นักศึกษา ใหรับคําฟองไวพิจารณา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคําส่ังลงโทษทางวินัยเพราะกระทําผิดระเบียบการเขาหองสอบ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.51/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งท่ีใหผูฟองคดีพักการเรียนเพราะไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการเขาสอบโดยจดสวนหนึ่งของ
คําถามและคําตอบออกมานอกหองสอบ 

นักศึกษา เม่ือระเบียบการสอบระบุ
ไวอยางชัดเจนวาหามนํา
กระดาษคําถามและ
คําตอบออกจากหองสอบก็
ตองตีความโดยเครงครัด 
จะตีความเพ่ือเปนผลราย
แกบุคคลไมได ผูฟองคดีจึง
ไมไดผิดตามระเบียบ
ดังกลาว ใหเพิกถอนคําสั่ง
พักการเรียน แตเม่ือไดพน
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เวลาพักการเรียนมาแลว 
จึงใหลบออกจากทะเบียน
ประวตัินิสิตแทน 

2 อ.955/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนใบแจงผลการศึกษาท่ีใหผูฟองคดีไดเกรด (F) 
วิชาการวิจัยทางการจัดการ เพราะผูฟองคดีทุจริตการ
สอบโดยการนํากระเปาและหนังสือเขาหองสอบ 

นักศึกษา ผูฟองคดีนําหนังสือท่ี
เก่ียวของกับวิชาท่ีสอบเขา
หองสอบ ท้ังท่ีมีขอหาม
ชัดเจน แสดงวาผูฟองคดี
จงใจนําหนังสือเขาไป อัน
เปนสอทุจริต การท่ีผูถูก
ฟองคดีใหเกรด (F)         
จึงชอบแลว  ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

102/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนใบแจงผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาการวิจัย
ทางการจัดการท่ีไดเกรด (F)  เพราะถูกสอบสวนวาสอ
ทุจริตการสอบจึงถูกปรับตก และใหผูฟองคดีเขาสอบ
ประมวลความรู และขอใหชดใชคาเสียหาย 

นักศึกษา กลับคําสั่งศาลชั้นตนให
รับคําฟองไวพิจารณา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาผลการศึกษา จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.517/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งประกาศผลการเรียนท่ีผูฟองคดีไดผล
เปน (I) เพราะขัดแยงกับอาจารยผูสอน 

นักศึกษา ผูถูกฟองคดีท่ี 5 (อาจารย
เจาของวิชา) จะใชเหตุ
พฤติกรรมของผูฟองคดีท่ี
ไมเหมาะสมตอตนเองมา
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เปนเหตุผลปรับลดคะแนน
ดิบของผูฟองคดี เปนการ
กระทําท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ใหเพิกถอน
ประกาศคะแนนท่ีผูฟอง
คดีไดเกรด (I) และ
ดําเนินการใหมีการ
ประกาศผลการศึกษาท่ี
ถูกตองภายใน 15 วัน 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพนสภาพนักศึกษา จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.201/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหพนจากสภาพนักศึกษาเพราะมี
คะแนนสะสมไมถึงเกรดเฉลี่ยท่ีกําหนดเม่ือไดลงทะเบียน
ตามท่ีกําหนด 

นักศึกษา เม่ือพิจารณาแลวเห็นวา
เกรดเฉลี่ยของผูฟองคดีไม
ถึงตามท่ีกําหนด จึงตอง
พนสภาพการเปนนักศึกษา  
ยกฟอง 

2 อ.451/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหผูฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษา ผูฟองคดีพิจารณาการพน
สภาพนักศึกษาของผูฟอง
คดีโดยนําเกณฑการคิด
เกรดเฉลี่ยกับจํานวนภาค
เรียนมาปะปนกัน จงึเปน
การใชอํานาจท่ีผิดพลาด 
ใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

570/2553
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขไวชั่วคราวกอนพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งใหพนจากสภาพนักศึกษา นักศึกษา กําหนดมาตรการบรรเทา
ทุกขชั่วคราวใหมีสภาพ
นักศึกษาจนกวาจะมี    
คําพิพากษา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.182/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนมติถอนสภาพการเปนผูสําเร็จการศึกษาและ
ยกเลิกปริญญาบัตร เพราะผูฟองคดีไมไดสําเร็จ
การศึกษา ปวส ทําใหขาดคุณสมบัติการเขาศึกษามาแต
ตน 

นักศึกษา ผูฟองคดีไมมีรายชื่อเปน
นักเรียนของโรงเรียนธน
กิจพานิชการจึงไมอาจเปน
ผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันดังกลาว จึงไมมี
คุณสมบัติท่ีจะสมัครเขา
ศึกษาตั้งแตตน การเพิก
ถอนสภาพการสําเร็จ
การศึกษาจึงชอบแลว  

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

546/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยท่ีไมอนุมัตปิริญญา
บัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 และใหอนุมัติปริญญาบัตร
เกียรตินิยมอันดับ 2 

นักศึกษา กลับคําสั่งศาลชั้นตนให
รับคําฟองไวพิจารณา 
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2 คําสั่ง 
152/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคดีตามคําสั่ง
ทางปกครอง)  

ขอเพิกถอนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องรายชื่อนิสิตท่ี
ไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นักศึกษา ยกคําขอวิธีการชั่วคราว
กอนการพิพากษา 

 

 (3.2)  คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

195/2546
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

เพิกถอนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยท่ีนําท่ีซ่ึงเปนท่ี
ราชพัสดุ ซ่ึงอยูใกลบริเวณหอพัก ออกไปใหเอกชน
ลงทุนกอสรางศูนยการคา 

นักศึกษา ไมรับไวพิจารณาเพราะไม
เปนผูมีสวนไดเสีย 

2 คําสั่ง 
503/2546 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

ทบวงมหาวิทยาลัยถูกฟองคดีเนื่องจากออกขอบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ จํากัดสิทธิผูฟองคดี 

นักศึกษาภาคคํ่า 
(อายุ 50 ป) 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา 

3 คําสั่ง 
449/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งปรับปรุงหอพักนักศึกษาและให
นักศึกษาชั้นปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาในแตละปยังมี
สิทธิพักอาศัยในอัตรานักศึกษาเดิม 

นักศึกษา ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะเปนเพียงการ
ดําเนินงานภายใน 
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(4)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” เปนผูฟองคดี 

“บุคคลภายนอก” ในคดีกลุมนี้จะหมายถึงท้ังบริษัทหางรานท่ีเปนผูรับจางกับมหาวิทยาลัย และนักเรียนหรือผูปกครองท่ีฟองมหาวิทยาลัยตอศาลปกครอง โดย

ปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองมหาวิทยาลัยตอศาลปกครอง 17 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 9           

คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 8 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี้ 

 

(4.1)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑระบบ ADMISSION ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑระบบ ADMISSION ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.249 - 250 

/2558 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนหรือแกไขการนําคะแนน GPAX GPA และ 
ONET ในระบบ ADMISSION มาใชในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเห็นวา
ไมเปนธรรม 

บุคคลภายนอก 
(นักเรียนท่ีจะ
สอบเขา
มหาวิทยาลัย) 

หลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนนั้น
เปนคะแนนท่ีแสดงถึงผล
ความรูความสามารถจาก
การวัดผลอยางเทาเทียม
กัน สอดคลองกับกฎหมาย
การศึกษาแหงชาติแลว 
คําสั่งดังกลาวจึงชอบดวย
กฎหมาย ยกฟอง 

2 อ.895/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนหรือแกไขการนําคะแนน GPAX GPA และ 
ONET ในระบบ ADMISSION มาใชในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเห็นวา
ไมเปนธรรม 

บุคคลภายนอก 
(นักเรียนท่ีจะ
สอบเขา
มหาวิทยาลัย) 

หลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนนั้น
เปนคะแนนท่ีแสดงถึงผล
ความรูความสามารถจาก
การวัดผลอยางเทาเทียม
กัน สอดคลองกับกฎหมาย
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การศึกษาแหงชาติแลว 
คําสั่งดังกลาวจึงชอบดวย
กฎหมาย ยกฟอง 

3 อ.102/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องใหนําคะแนน 
GAT,PAT  บางรอบมาใชเปนหลักเกณฑคัดบุคคลเขา
ศึกษา เพราะไมยุติธรรมตอนักเรียนท่ียังไมจบ ม.6 หรือ
ไมไดเรียนพิเศษ 

บุคคลภายนอก 
(นักเรียนท่ีจะ
สอบเขา
มหาวิทยาลัย) 

เกณฑการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาชอบแลว ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 

329/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูถูกฟองคดี ขอให
ยกเลิกการใชคา GPA และ PR ในการสอบเขา
สถาบันอุดมศึกษา 

บุคคลภายนอก ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ไมไดเปนผูเดือดรอน
เสียหาย 

5 คําสั่ง 
151/2556
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีรัฐออกกฎ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหยกเลิกการใชเกณฑ O-net ของทุกวิชาในการเขา
มหาวิทยาลัย และยกเลิกการประกาศยุบรวมสายวิทย
และสายศิลปเม่ือป พ.ศ.2548 

บุคคลภายนอก ไมรับไวพิจารณาเพราะยื่น
ฟองเลยกําหนดระยะเวลา 

 

(4.2)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑการประกวดราคา หรือ การกําหนดขอบเขตงาน จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎเกณฑการประกวดราคา หรือ การกําหนดขอบเขตงาน จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.326/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ขอเพิกถอนการทําสัญญาซ้ือไมเกากับนาย ส. เพราะมา
จากบริษัทเดียวกับผูรวมประกวดราคาอีกคนหนึ่ง      

บุคคลภายนอก 
(ผูรวมประกวด

การเปนสามีภรรยาโดย
ชอบดวยกฎหมาย ยอมถือ
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ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) จึงขาดคุณสมบัติ ทําใหการประกวดราคาครั้งนี้ไมชอบ
ดวยกฎหมาย 

ราคา) วามีสวนในกิจการของอีก
ฝายดวย การท่ีท้ังสามี
ภรรยาเขารวมการ
ประกวดราคาในครั้ง
เดียวกัน จึงถือวามีสวนได
เสียในกิจการซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงขัดตอหลักเกณฑการ
เขาประกวดราคา ใหเพิก
ถอนคําสั่งท่ีรับคําเสนอซ้ือ
ไมของนาย ส. 

2 อ.777/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนขอบเขตขอกําหนด (TOR) ท่ีกีดกันเรื่อง
คุณสมบัติในการรับงานของมหาวิทยาลัย 

บริษัทเอกชน ยกฟอง เพราะการกําหนด
ขอบเขตขอกําหนดชอบ
ดวยกฎหมายแลว 

3 อ.778/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ใหปรับปรุงแกไขรางขอบเขตของงานใหเปนไปตาม
หนังสือของผูฟองคดี 

บริษัทเอกชน ยกฟอง เพราะการกําหนด
ขอบเขตขอกําหนดชอบ
ดวยกฎหมายแลว 

4 อ.1016/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  
 

เพิกถอนขอบเขตขอกําหนด (TOR) ท่ีกีดกันเรื่อง
คุณสมบัติในการรับงานของมหาวิทยาลัย 

บริษัทเอกชน ยกฟอง เพราะการกําหนด
ขอบเขตขอกําหนดชอบ
ดวยกฎหมายแลว 

5 อ.1243/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนขอกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของผูเขารวมเสนอ
ราคา 

บริษัทเอกชน ยกฟอง เพราะการกําหนด
คุณสมบัติผูรวมเสนอราคา
ชอบดวยกฎหมายแลว 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง 

553/2556 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํา
ขอใหพิจารณาคดีใหมไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนประกาศขอบเขตของงานและใหมีคําสั่ง
เริ่มตนการประกวดราคาใหม 

บุคคลภายนอก ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 

 

(4.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร จํานวน  1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร  1 คด ี
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.2021/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณ
คําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติใหเพิกถอนใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตของผู
ฟองคด ีเนื่องจากเปนผูมีมลทินเพราะเคยถูกคํา
พิพากษาใหจําคุก 

บุคคลภายนอก ยกฟอง เพราะการถอนปริญญา
กิตติมศักดิ์เปนอํานาจ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย 

 

(4.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนโครงการกอสราง หรือ การเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนโครงการกอสราง หรือ การเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร 2 คดี 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

291/2547 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย

เพิกถอนโครงการกอสรางศูนยการคาและอาคาร
พาณิชยของผูถูกฟองคดีทําใหตึกของผูฟองคดีเสียหาย 

บุคคลภายนอก ไมรับคําฟองท่ีฟองผูถูก
ฟองคดีท่ี 1 
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กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ท่ีฟองผูถูกฟองคดีบางรายไวพิจารณา)   

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
เพราะไมอยูในอํานาจศาล
ปกครอง  

2 คําสั่ง 
44/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํา
ขอใหพิจารณาคดีใหม)  

เพิกถอนใบอนุญาตกอสรางศูนยการคาและอาคาร
พาณิชยของผูถูกฟองคดีทําใหตึกของผูฟองคดีเสียหาย 
(ตอเนื่องจากคําสั่ง 291/2547) 

บุคคลภายนอก ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาด
คดีใหม 

 

(4.5) คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

330/2546 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

ไมสามารถใชกรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอางวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว 

บุคคลภายนอก ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไมอยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง 

2 คําสั่ง 
187/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา)  

ขอใหเพิกถอนคําสั่งหามบุคคลภายนอกเขาไปใชบริการ
โรงอาหารของมหาวิทยาลัย 

บุคคลภายนอก ไมรับไวพิจารณาเพราะ
การกระทํามิไดเปนคําสั่ง
ทางปกครอง 

3 คําสั่ง 
145/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนหลักเกณฑการแบงหองเรียน โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยขอนแกน 

บุคคลภายนอก ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะเปนการดําเนินการ
ภายใน 
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(5)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัยและเจาหนาท่ี” หรือ “ผูบริหารและเจาหนาท่ี” เปนผูฟองคดีรวมกัน 

 คดีกลุมนี้เปนกรณีท่ีมีบุคคลหลายกลุมเปนผูฟองคดีมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองรวมกัน โดยปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้จํานวน 3 คํา

วินิจฉัย โดยเปนคดีเก่ียวกับการฟองโตแยงคําสั่งใหชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ท้ังสิ้น ดังนี้ 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.389/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

เพิกถอนคําสั่งใหชดใชเงินคืน เพราะ สตง ตรวจพบวาได
ตรวจรับงานงวดสุดทายไปกอนท่ีจะไดรับมอบงาน
ท้ังหมด 

อาจารยและ
เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 
(กรรมการตรวจ
การจางและผู
คุมงาน) 

การรับรองผลงานใน
ขณะท่ียังมิไดรับมอบงาน
ตามสัญญาอยางครบถวน 
เปนการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงทําใหผูถูก
ฟองคดีเสียหายจากการ
เสียสิทธิในคาปรับ เปน
การทําละเมิด แตผูถูกฟอ
งงคดีมิไดดําเนินการตอผูท่ี
จะตองรับผิดดวยอยาง
ครบถวน จึงใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวและ
ดําเนินการกับผูตองรับผิด
ใหครบถวนอีกครั้ง 

2 อ.402/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

เพิกถอนคําสั่งใหชดใชเงินเนื่องจากประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงจนเกิดความเสียหายการเบิกจายเงินโบนัส
ท่ีผิดระเบียบ 

ผูบริหารคณะ 
และเจาหนาท่ี 

กําหนดคาสินไหมทดแทน
ใหนอยลงตามระดับ           
ความรายแรง 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

237/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทา
ทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา) 

เพิกถอนคําสัง่ใหชดใชเงิน กรณีละเลยในการปฏบิัติ
หนาท่ีทําใหเกิดความเสียหาย 

อาจารยและ
เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ใหระงับการใชมาตรการ
บังคับทางปกครอง
ชั่วคราว 

 

3.1.2 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (1) และ 9 (2)  

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามตามมาตรา 9 (1) และ 9 (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มี

จํานวน 9 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 7 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 2 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผู

ฟองคดีและประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี้ 

 

(1)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน  7 คําวินิจฉัย  

(1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้ง “อธิการบดี” จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

(1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้ง “คณบดี” จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปนสมาชิกสภาอาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้ง “อธิการบดี” จํานวน 4 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.384/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนมติใหออกขอบังคับ และขอบังคับการ 
สรรหาอธิการบดี เพราะมีเนื้อหาท่ีไมเปนกลาง มีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีเปน
พิเศษ และละเลยไมเสนอแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ขอบังคับดังกลาวตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนด ไมไดมีเนื้อหาท่ี
ไมเปนกลาง และไมขัด
ตอคุณสมบัติอธิการบดีท่ี
กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย  ยกฟอง 

2 อ.77/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนมติใหออกขอบังคับ และขอบังคับการ 
สรรหาอธิการบดี เพราะมีเนื้อหาท่ีไมเปนกลาง มีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีเปน
พิเศษ เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีและละเลยไมเสนอแตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ขอบังคับดังกลาวตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนด ไมไดมีเนื้อหาท่ี
ไมเปนกลาง และไมขัด
ตอคุณสมบัติอธิการบดีท่ี
กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย  ยกฟอง 

3 อ.634/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนมติใหออกขอบังคับ และขอบังคับการ 
สรรหาอธิการบดี เพราะมีเนื้อหาท่ีไมเปนกลาง มีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีเปน
พิเศษ เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีและละเลยไมเสนอแตงตั้งนายกสภา

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ขอบังคับดังกลาวตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนด ไมไดมีเนื้อหาท่ี
ไมเปนกลาง และไมขัด
ตอคุณสมบัติอธิการบดีท่ี
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มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย  ยกฟอง 

4 อ.927/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนมติใหออกขอบังคับ และขอบังคับการ 
สรรหาอธิการบดี เพราะมีเนื้อหาท่ีไมเปนกลาง มีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีเปน
พิเศษ เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีและละเลยไมเสนอแตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ขอบังคับดังกลาวตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนด ไมไดมีเนื้อหาท่ี
ไมเปนกลาง และไมขัด
ตอคุณสมบัติอธิการบดีท่ี
กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้ง “คณบด”ี จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.328/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนประกาศเรื่องผลการสรรหาคณบดี ท่ีผูฟอง
คดีไดรับการเสนอชื่อเพียงรายเดียวแตผูถูกฟองคดีกลับ
ไมเสนอผูใด และใหเสนอชื่อผูฟองคดีเขาสูกระบวนการ
สรรหาของสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนประกาศเรื่องผล
การสรรหาคณบดี และ
ใหเสนอชื่อผูฟองคดีตอ
สภามหาวิทยาลัย 
ภายใน 30 วัน นับแตมี
คําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปนสมาชิกสภาอาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.543/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักเกณฑการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และให
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีเปนประธานในการ
ดําเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

จําหนายคดีออกจาก    
สารบบความ เพราะไดมี
การออกระเบียบใหม 
และมีการแตงตั้ง
กรรมการชุดใหมไปจน
หมดวาระแลว 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

351/2546
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาไว
พิจารณา)  

เพิกถอนคําสั่งยายผูฟองคดีไปสถาบันวิจัยญาณสังวร 
เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัย และให
ดําเนินการวินิจฉัยชี้ขาดตามท่ีไดอุทธรณรองทุกข 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

รับไวพิจารณาเพียงให
พิจารณาอุทธรณรอง
ทุกขกรณีเดียวเทานั้น 
สวนขอหาอ่ืนไมเปนไป
ตามกระบวนพิจารณา
คดี 
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(2)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูฟองคดี จํานวน  2 คําวินจิฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1376/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ใหรวมกันวัดผลหรือประมวลผลออกเกรดในรายวิชาท่ี
ติด (I) และใหพิจารณาวาจะอนุมัติการรักษาสถานภาพ
ของนักศึกษาหรือไม 

นักศึกษา ยกฟอง เพราะผูถูกฟอง
คดีดําเนินการตาม
กฎหมาย และไมมีเจตนา
กลั่นแกลงผูฟองคดี 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

135/2547
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ  

ขอเพิกถอนผลการวัดและประเมินผลในรายวิชา เพ่ือให
มีการวัดและประเมินผลใหม 

นักศึกษา ไมรับคําฟองของผูฟอง
คดีท่ี 1 (ผูปกครอง) ไว
พิจารณา เพราะไมใชผูมี
สวนไดเสีย 
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3.1.3 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (1) และ 9 (3) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามตามมาตรา 9 (1) และ 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มี

จํานวน 42 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 31 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 11 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคล

ผูฟองคดีและประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี ้

 

(1)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 23 คําวินิจฉัย 

(1.1)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(1.2)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอน “อธิการบดี” จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

(1.3)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนบุคคลในตําแหนง “คณบด”ี จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.4)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเปนสมาชิกสภาอาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.5)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนบุคคลในตําแหนงของสภาอาจารย จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.6)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมใหกลับเขารับราชการ หรือ ไมตออายุราชการให จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(1.7)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการปลดออกจากราชการ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.8)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.9)  คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 1 คําวินิจฉัย 

(1.10) คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.342/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ขอใหแกไขคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และแกไขคําสั่งการ
รับเงินรางวัลประจําป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง เพราะเรื่องเลื่อน
ข้ันเงินเดือนไมไดรอง
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ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ทุกขจึงถือวายุติ สวน
การรับเงินรางวัลไมเปน
ละเมิด เพราะไดเลื่อน
เงินเดือนหนึ่งข้ัน  

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

188/2546
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
กระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก
คําสั่งทางปกครอง  (คํารองอุทธรณคําสั่งไม
รับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งลดข้ันเงินเดือน เนื่องจากคัดลอกตํารา
การสอนของบุคคลอ่ืน และใหคืนข้ันเงินเดือนท่ีถูกลดไป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา 

3 คําสั่ง 
409/2555
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหศาล
พิจารณาคดีใหมไวพิจารณา)  

ขอใหแกไขคําสัง่เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปงบประมาณ
และใหขาราชการไดรับเงินรางวัลใหถูกตอง พรอมชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
คดีใหม 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอน จํานวน “อธิการบดี” 4 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.172-174 

/2548 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด

ขอเพิกถอนมติใหยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดี 
และใหชดใชคาเสียหายท่ีไดเสียไปในการหาเสียง และ
เพิกถอนมติใหเสนอชื่อบุคคลเปนอธิการบดีกระบวนการ

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การยกเลิกกระบวนการ
สรรหาอธิการบดีและ
ดําเนินการสรรหาใหม



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

84 

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ภายหลังจากท่ีไดมีสรรหาใหม นั้นชอบดวยกฎหมาย
แลว อีกท้ังมีเหตุจําเปน 
ยกฟอง 

2 อ.1181/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติถอดถอนอธิการบด ีและใหชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี (คาตอบแทนตําแหนงและเงิน
ประจําตําแหนง)   

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง เพราะ
กระบวนการและการใช
ดุลพินิจในการมีมติถอด
ถอนผูฟองคดีชอบแลว 
ไมเปนละเมิด 

3 อ.491/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐออก
คําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายและการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งพักการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดี และชดใชคาเสียหาย ชดใชเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง เพราะการสั่งพัก
การปฏิบัติหนาท่ีถือเปน
การบริหารบุคคลอยาง
หนึ่ง และกระทําโดย
ชอบแลว 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 

549/2554
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐออก
คําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
กระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก
คําสั่งทางปกครอง  (คํารองอุทธรณคําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง)  

ขอเพิกถอนมติและประกาศท่ีใหพนจากตําแหนง
อธิการบดีดวยเหตุเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
บกพรองตอหนาท่ี และแตงตั้งผูรักษาการแทน 
เนื่องจากองคประชุมมิชอบ และใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน  

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกคําขอคุมครอง
ชั่วคราว 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนบุคคลในตําแหนง “คณบด”ี จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.192/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง(อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งใหพนจากตําแหนงรองคณบดีเพราะ
เห็นวาไมเปนธรรม และใหจายเงินประจําตําแหนงตั้งแต
วันท่ีพนจากตําแหนงจนถึงวันฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การแตงตั้งผูใดเปนรอง
คณบดีนั้นเปนดุลพินิจ
ของผูถูกฟองคดีท่ี 2 
(คณบดี) วาจะใหผูใดมา
ชวยงาน การใหพนจาก
ตําแหนงก็เชนเดียวกัน  
คําสั่งดังกลาวจึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว  ยก
ฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนบุคคลในตําแหนงของสภาอาจารย จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกตนองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.107/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนมติเลือกตั้งประธาน รองประธาน และ
เลขานุการสภาคณาจารย เพราะกระทําโดยไมชอบดวย
ระเบียบ และทําใหผูฟองคดีเสียหายเพราะเสียสิทธิจาก
การพนจากตําแหนงในสภาคณาจารย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินการเลือกตั้ง
ประธาน รองประธาน 
และเลขานุการสภา
คณาจารย กระทําโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว 
ยกฟอง 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

อ.107/2558 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และ
เลขาธิการสภาอาจารย และใหดําเนินการเลือกตั้งใหม 
- ฟองเพ่ิมเติมขอยกเลิกระเบียบท่ีออกโดยมิชอบ และ
ใหชดใชคาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับอุทธรณและ
จําหนายคดีออกจาก   
สารบบความ เพราะผูถูก
ฟองคดีไดดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
แลว 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมใหกลับเขารับราชการ หรือ ไมตออายุราชการให จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.347/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งไมรับกลับเขารับราชการเพราะผูฟอง
คดีลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตไมไดรับ
เลือก และขอใหชดใชคาเสียหายเปนเงินเดือนนับตั้งแต
ขอเขารับราชการใหม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เม่ือมีมติ ค.ร.ม. ให
เปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของสถาบันอุดมศึกษา 
การท่ีผูฟองคดีลาออกจึง
ทําใหตําแหนงของผูฟอง
คดีถูกยุบไปดวย การไม
รับกลับเขารับราชการจึง
ชอบดวยกฎหมายแลว 
ยกฟอง 

2 อ.238/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม
ชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีรัฐอัน

ขอเพิกถอนมติไมอนุมัติใหผูฟองคดีขยายเวลาราชการ 
เพราะผูฟองคดีมีชั่วโมงการสอนนอยและมีอคติกับผู
ฟองคดี และใหชดใชสิทธิประโยชนท่ีควรไดหากไมถูก
ตัดสิทธิขยายเวลาราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีเห็นวาไม
จําเปนตองขยายอายุ
ราชการใหแกผูฟองคดี
เพราะไมไดขาด
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เกิดจากคําสั่งทางปกครอง (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

อัตรากําลัง ซ่ึงเปน
อํานาจท่ีจะพิจารณาได 
การไมขยายเวลาใหผู
ฟองคดีจึงชอบดวย
กฎหมายแลว 

3 อ.1070/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติและการดําเนินการในการไมตออายุ
ราชการใหผูฟองคดี และใหชดใชเงินเดือนในสวนท่ีขาด
ไป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง เพราะการ
ดําเนินการเปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว ไมเปน
ละเมิด 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการปลดออกจากราชการ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.667/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง(อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งปลดออกจากราชการเพราะขาดงาน
โดยไมมีเหตุจําเปนเกิน 15 วัน และใหชดใชคาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมไดเขาอบรม
ตามท่ีไดรับคําสั่ง และขาด
งานติดกันหลายวนั การอาง
วาลาปวยก็ไมมีใบรับรอง
แพทยเปนหลักฐาน จงึถือวา
ผูฟองคดีขาดงานโดยไมมี
เหตุอันควร คําสั่งปลดออก
จึงชอบแลว 

2 อ.335/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และกระทําละเมิดของ

ขอใหเพิกถอนคําสั่งปลดออกและคําสั่งเปลี่ยนโทษเปน
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ เพราะเห็นวากระบวนการ
ไมชอบ (กรณีอาจารยผูถูกสอบสวนวินัยโอนยาย

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีทุจริตการเบิก
จายเงินจริง จึงเปนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
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หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

มหาวิทยาลัย) ผิดวินัยรายแรง การ
ลงโทษไลผูฟองคดีออก
จากราชการจึงชอบแลว  
ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.200/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งและ
กฎโดยไมชอบดวยกฎหมายและการกระทํา
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง
และกฎ(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนมติงดพิจารณาการขอตําแหนงทาง
วิชาการและใหผูฟองคดีงดเสนอผลงานทางวิชาการเปน
เวลา 3 ป เพราะผูฟองคดีเพราะคักลอกผลงานทาง
วิชาการ ขอเพิกถอนกฎเรื่องมาตรการลงโทษผูลอก
เลียนผลงานวิชาการ และขอใหชดใชคาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การกําหนดกฎเพ่ือ
ปองกันการคัดลอก
ผลงานวิชาการเปน
มาตรการท่ีจําเปน อีกท้ัง
ผูฟองคดีอางอิงไมถูก
แบบท้ังท่ีควรรูอยูแลว 
มติดังกลาวจึงชอบดวย
กฎหมายแลว  ยกฟอง 

2 อ.890/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายปฎิบัติหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกิน
สมควร และกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก
คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืนและปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ลาชาเกินสมควร (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติเก่ียวกับผลงานทางวิชาการในการ
พิจารณารับตําแหนงทางวิชาการท่ีวาใชผลงานไมตรงกับ
สาขาท่ีขอตําแหนง และใหชดใชคาเสียหาย เพราะทําให
ผูฟองคดีเสียโอกาสความกาวหนาทางวิชาการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟองเพราะผูถูกฟอง
คดีพิจารณาโดยชอบดวย
กฎหมายแลว และไม
เปนการละเมิดผูฟองคดี 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.673/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและการ
กระทําละเมิดของเจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
เพราะถูกตั้งกรรมการสอบเพราะไปแยงคณะ ก.ก.ต. ท่ี
เขามาสอบสวนนักศึกษาเรื่องวิธีการแตงกาย และให
ชดใชคาเสียหายตอชื่อเสียง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินการวากลาว
ตักเตือนผูฟองคดีกระทํา
ตามข้ันตอนวิธีการอัน
เปนสาระสําคัญแลว 
และมีเหตุควรเชื่อไดวาผู
ฟองคดีไดใชวาจาในเชิง
จาบจวงหรือลบหลู
เจาหนาท่ี ก.ก.ต. จริง 
การวากลาวตักเตือนเปน
ลายลกัษณอักษรจึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว 

คําวินิจฉัยในประเด็นอ่ืน ๆ จํานวน 4 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.285/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐออก

คําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายและการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งไมอนุมัติใหไปดูงาน และใหชดใช
คาเสียหายจากการออกคําสั่งโดยละเมิดเพราะไมอาจนํา
ผลงานมาใชอางอิงในแฟมประวัติได และไดประกาศผล
การไมอนุมัติไปท่ัวคณะ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

คําสั่งไมอนุมัติชอบแลว 
แตการประกาศผลท่ัว
คณะเปนละเมิด ใหชดใช
คาเสียหาย 

2 อ.173/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
กระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก

ขอเพิกถอนมติอนุมัติเงินคงคลังและใหสั่งวาการดําเนิน
โครงการกอสรางหอพักนักศึกษามิชอบ และใหชดใช
คาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟองเพราะผูฟองคดี
ไมใชผูมีสวนไดเสีย 
(ประธานสภาอาจารยไม



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

90 

การใชอํานาจตามกฎหมาย(อุทธรณคํา
พิพากษา)  

ใชผูแทนนิติบุคคลของ
มหาวิทยาลัย) 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

69/2549 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
กระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากการ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏบิัติ (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา)  

ขอเพิกถอนมติหรือคําสั่งทางปกครองท้ังหมดของ
คณะกรรมการ (เชน คําสั่งเปลี่ยนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ) และใหผลการสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
เปนโมฆะ และใหชําระคาเสียหายเปนคาตอบแทน
อาจารยท่ีปรึกษาใหแกผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไมไดเปนผู
เดือดรอนเสียหาย 

4 คําสั่ง 
621/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาไว
พิจารณา)  

ขอใหศาลพิพากษาวาคําสั่งมอบหมายภาระงานการสอน
และยกเลิกสอนรายวิชาหนึ่งเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย และใหชดใชนําสงเงินคาสอนภาคปลาย ป
การศึกษา 2551 ใหแกผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองคําสั่ง
มอบหมายภาระงานไว
พิจารณาเพราะเปนการ
ดําเนินงานภายใน  
สวนการฟองใหชดใช
คาเสียหาย รับไว
พิจารณา 
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(2)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูฟองคดี จํานวน 8 คําวินิจฉัย 

(2.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(2.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(2.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการคืนเงินคาธรรมเนียม จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(2.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับทุจริตการสอบ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.180/2548 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองจากการออกคําสั่งดังกลาว                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนประกาศการถอนชื่อผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาและใหขยายระยะเวลาศึกษาอีก 6 
เดือน หากไมสามารถกระทําไดใหชดใชคาเสียหายเปน
คาการศึกษาตามหลกัสูตรท้ังหมด 

นักศึกษา 
 

เม่ือผูฟองคดีมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวาท่ี
กําหนด อยูในภาวะรอ
พินิจจนถูกถอนชื่อออก
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
ยกฟอง 

2 อ.361/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนประกาศถอนชื่อผูฟองคดีออกจากการเปน
นักศึกษา และขอใหอนุมัติปริญญา เพราะผูฟองคดีไม
สามารถจบการศึกษาไดเนื่องจากเกรดเฉลี่ยไมถึง 3.00 
และมีความผิดพลาดของทางผูถูกฟองคดีไมไดแจงเตือน
ใดๆ และใหชดใชคาเสียหาย  

นักศึกษา การประกาศผลสอบ
ลาชาทําใหผูฟองคดีตอง
ลงทะเบียนไปจน
สามารถสอบประมวล
วิชาได ท้ังท่ีตองถูกคัด
ชื่อออกไปแลว จึงถือวาผู
ถูกฟองคดีกระทําละเมิด
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ตอผูฟองคดี ใหชดใช
คาเสียหาย 

3 อ.431/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งพนสภาพนักศึกษาและคําสั่งไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีลงทะเบียนเรียน  โดยอางวาผูฟองคดีเปน
โรคจิตไมสามารถดูแลผูปวยได และใหชดใชคาเสียหาย 

นักศึกษา ผูฟองคดีเปนโรคจิตตาม
ความเห็นของแพทย จึง
ทําใหผูฟองคดีขาด
คุณสมบัติการเปน
นักศึกษาแพทยท่ีตอง
ดูแลผูปวย การพิจารณา
ของผูถูกฟองคดีถือวามี 
ความเหมาะสมคํานึงถึง
ความเสียหายสวนรวม 
จึงชอบแลว 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.333/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือ
จากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา
เกินสมควร  (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหอนุมัติปริญญาใหแกผูฟองคดีเพราะไดศึกษาจน
ครบหลักสูตรแลว แตภายหลังผูถูกฟองคดีไดแกไข
ระยะเวลาการศึกษาของผูฟองคดีทําใหตองศึกษา
เพ่ิมข้ึน หากไมสามารถอนุมัติปริญญาไดใหชดใช
คาเสียหาย 

นักศึกษา ผูฟองคดีขาดคุณสมบัติท่ี
จะเขาศึกษาตั้งแตตน 
การไมอนุมัติปริญญาจึง
ชอบดวยกฎหมาย และ
เม่ือผูถูกฟองคดีไดให
โอกาสในการนําหลักฐาน
การสําเร็จปริญญามา
แสดงเพ่ือแกไข
ขอผิดพลาดแตผูฟองคดี
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ก็ไมไดนํามาแสดง จึงถือ
ไมไดวาผูถูกฟองคดี
ละเมิดผูฟองคดี  ยกฟอง 

2 อ.1690/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งไมอนุมัติใบปริญญา และใหชดใช
คาเสียหาย 

นักศึกษา ยกฟอง เพราะมีคําสั่ง
โดยชอบดวยกฎหมาย
แลว ไมเปนละเมิด 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการคืนเงินคาธรรมเนียม จํานวน 1 คาํวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.453/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมายและ
การกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการออกกฎ(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนประกาศเรื่องการขอเงินคืนคาธรรมเนียม 
เนื่องจากผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมไปกอน 
ภายหลังปรากฏวาสําเร็จการศึกษา ไปขอคืนเจาหนาท่ี
ไมใหคืนเพราะไมเปนไปตามระเบียบ และใหชดใชเงินท่ี
จายไป 

นักศึกษา ประกาศดังกลาวใหนํา
ใบเสร็จไปแสดงเม่ือไป
รับเงินคืน แตผูฟองคดี
ทําใบเสร็จหายและนํา
ใบรับรองไปแสดงแทน 
ประกาศดังกลาวจึงไมมี
ประเด็นไมชอบดวย
กฎหมาย และไมไดเปน
การละเมิดผูฟองคดี 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.203/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และคําสั่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ี
ประเมินใหผูฟองคดีไมผานท้ัง 3 ครั้ง เพราะไมเปนธรรม 
พิจารณาเกินไปกวาระเบียบ และการตั้งกรรมการไมถูก
หลักเกณฑเพราะไมใชชุดเดียวกันท้ังหมด และขอให
ชดใชคาเสียหาย 

นักศึกษา การแตงตั้งกรรมการคน
ละชุดกันมีความจําเปน
เพราะบางคนอยู
ตางประเทศหรือมี
ภารกิจ และการ
พิจารณาวาผูฟองคดี
สอบวิทยานิพนธไมผาน 
เปนการใชดุลพินิจท่ีชอบ
แลว  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับทุจริตการสอบ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1099/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอเพิกถอนมติใหลงโทษผูฟองคดี กรณีใหเกรด (F) และ
พักการเรียน เนื่องจากทุจริตการสอบ และใหชําระ
คาเสียหาย 

นักศึกษา เพิกถอนมติลงโทษผูฟอง
คดี เพราะไมดําเนินการ
ตามข้ันตอนอันเปน
สาระสําคัญตาม
กฎหมาย (การใหสิทธิ
โตแยง) และใหชดใช
คาเสียหาย 
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(3)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 7 คําวินิจฉัย 

(3.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการปลดออกจากราชการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(3.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษภาคทัณฑ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(3.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(3.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนการหักเงินเดือนไวเปนสวัสดิการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(3.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชอํานาจบังคับบัญชาท่ัว ๆ ไป จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(3.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจายเงินบํานาญตามสัญญาทุน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการปลดออกจากราชการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.56-58 

/2556 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหเพิกถอนคําสั่งปลดออกจากราชการ เพราะไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และจงใจละท้ิงงาน 
และขอใหชดใชคาเสียหายจากการปลดออกโดยใหมีผล
ยอนหลัง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมไปปฏิบัติงาน
ท่ีไดมอบหมายกวาสาม
เดือน ถือวาเปนการละ
ท้ิงการปฏิบัติราชการ 
เปนความผิดวินัยรายแรง 
ผูถูกฟองคดีจึงสามารถ
ปลดผูฟองคดีออกจาก
ราชการได จึงไมเปนการ
ละเมิดไปดวย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษภาคทัณฑ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.108/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดีเนื่องจาก
มิไดกลับมารายงานตัวหลังจากหมดสัญญาลาศึกษา 
และใหชดใชคาเสียหาย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีผูไดรับทุนยังไม
สามารถสําเร็จการศึกษา
ในกําหนดเวลา ก็มี
หนาท่ีตองกลับไป
รายงานตัวและขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาตอ แตผู
ฟองคดีกับใชวิธีขอลากิจ
ทางอิเล็กทรอนิกส และ
ไมไดมีเหตุจําเปนจนไม
สามารถกลับมา
ปฏิบัติงานได การลงโทษ
ภาคทัณฑจึงเหมาะสม
แลว  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

92/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
กระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
เพ่ิมเติมบางสวนไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเนื่องจากการเลือก
ปฏบิัติท่ีไมเปนธรรม เพราะเลื่อนใหผูฟองคดีต่ํากวาท่ี
ควรไดรับ และใหชดใชคาเสียหาย (คําฟองเพ่ิมเติม) 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

รับบางคําฟองเพ่ิมเติมไว
พิจารณา 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

97 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนการหักเงินเดือนไวเปนสวัสดิการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.545/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนมติยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนตาม
สัญญาเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยกับสหกรณออมทรัพยท่ี
มีกรณีทุจริตและยังอยูระหวางดําเนินคดี และใหชดใช
คาเสียหายเปนเงินท่ีหักไป 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
(สมาชิก
สหกรณ) 

เม่ือการขอระงับหักเงิน
ยังไมไดรับความยินยอม
จากสหกรณ และการ
ระงับการหักเงินในครั้ง
แรกก็เพ่ือเยียวยาและให
สหกรณปรับระบบการ
ทํางานใหมเทานั้น การ
ยกเลิกการระงับการหัก
เงินจึงมิใชการกระทําท่ีมิ
ชอบดวยกฎหมาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชอํานาจบังคับบัญชาท่ัว ๆ ไป จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

512/2547
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการคําสั่งอ่ืน  (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหชดใชคาเสียหายและใหปฏิบัติตามมติโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาท่ีใหผูฟองคดีรวมไปกับคณะ
นักศึกษาท่ีญี่ปุน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไมไดเปนผู
เดือดรอนเสียหาย 

2 คําสั่ง 5/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม

ขอเพิกถอนคําสั่งท่ีใหผูฟองคดีไปปฏบิัติหนาท่ีท่ีฝาย
วิชาการ และคําสั่งตั้งผูอ่ืนเปนผูรักษาการหัวหนาหนวย

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไมไดเปนผู
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ชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง  (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

กิจการนักศึกษา และชดใชคาสินไหมทดแทน  เดือดรอนเสียหาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจายเงินบํานาญตามสัญญาทุน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

242/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย  (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณา) 

ขอใหจายเงินบํานาญตามปกติ เพราะไมไดผิดสัญญาลา
ศึกษาตอ และใหชดใชคาเสียหาย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา 

 

(4)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” เปนผูฟองคดี จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

(4.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการกอสรางอาคาร จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกวดราคา จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.354/2552 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนมติไมรับผูฟองคดีเขารับราชการตําแหนง
อาจารยเพราะเกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑ ท้ังท่ีไมไดมีกําหนด
ไวในหลักเกณฑการสมัคร  

ผูสมัครอาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีเคยฟองคดีตอ
ศาลปกครองและไดมีคํา
พิพากษาไปครั้งหนึ่งแลว
วาการใชดุลพินิจของ    
ผูถูกฟองคดีไมชอบดวย
กฎหมาย ตอมาผูถูกฟอง
คดีก็ยังไมรับผูฟองคดี
เขารับราชการอีก จึงตอง
ถือตามแนวคําพิพากษา
ท่ีไดวินิจฉัยไปแลววาไม
ชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน ใหเพิกถอนมติ
ดังกลาวและชดใช
คาเสียหาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.473/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม
ชอบดวยกฎหมายและการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากคําสั่งทาง

เพิกถอนประกาศรายชื่อผูไดเขารับการศึกษา เพราะผู
ฟองคดีไมผานการคัดเลือกเพราะมีสภาพอารมณและ
จิตใจท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาแพทย และให
ชดใชคาเสียหาย 

ผูสมัครเขา
ศึกษา 

ผูฟองคดีไมผานการ
ประเมินท้ังรอบแรกและ
รอบสอง จึงแสดงใหเห็น
วาผูฟองคดีมีสภาพ
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ปกครอง(อุทธรณคําพิพากษา) อารมณและจิตใจท่ีอาจ
เปนอุปสรรคตอ
การศึกษาแพทยจริง 
ประกาศดังกลาวจึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการกอสรางอาคาร จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.131-133 

/2552 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย                         
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนโครงการกอสรางศูนยการคาและอาคาร 
และเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว เพราะ
สงผลใหผูฟองคดีเสียหาย 

บุคคลภายนอก การพิจารณาออก
ใบอนุญาตกอสราง
ศูนยการคาและอาคาร
ชอบดวยกฎหมายแลว 
จึงไมเปนการละเมิดตอผู
ฟองคดี 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกวดราคา จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.426/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการ
กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําสั่งตัดสิทธิผูฟองคดีในการรวมประกวด
ราคาเพราะไมผานหลักเกณฑ และใหชดใชคาเสียหาย 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

การกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาผูเขา
ประกวดราคาเปน
ดุลพินิจของผูถูกฟองคดี 
แมวาจะไดประกาศ
ภายหลังแตก็ไดแจงให
ผูเขารวมประกวดราคา
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ทุกรายทราบแลว เม่ือผู
ฟองคดีไมผานเกณฑ 
การตัดสิทธิเปดซองของ
ผูฟองคดีจึงชอบแลว  
ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสด ุจํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

413/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนหนังสือท่ีใหข้ึนทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุ (เนื้อ
ท่ีของผูฟองคดี) และขอใหชดใชคาเสียหาย 

วัดพระศรี
มหาธาตุ 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา 
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3.1.4 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (1) และ 9 (4) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามตามมาตรา 9 (1) และ 9 (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มี

เพียงคําวินิจฉัยเดียว โดยเปนคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในกรณีขอเพิกถอนคําสั่งไลออกจากราชการและมหาวิทยาลัยฟองแยงวามีการผิดสัญญาทุน  

 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟองคดี ผลคําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

1 คําสั่ง 
285/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐออก
คําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายและสัญญาทาง
ปกครอง (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟอง
แยงไวพิจารณา)  

เพิกถอนคําสั่งไลออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงเพราะละท้ิงงาน 
ฟองแยง : ฟองเรียกคาเสียหายเพราะผิดสัญญาให
ทุนการศึกษา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองแยงไว
พิจารณา เพราะฟองเกิน
กําหนดระยะเวลา 

 

3.1.5 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (2) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 24     

คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 8 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 16 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผูฟองคดีและ

ประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี้ 

 

(1)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 15 คําวินิจฉัย 

(1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร จํานวน 5 คําวินิจฉัย 

(1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการถอนช่ือจากรายนามผูรับรางวัล จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงสภาคณาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
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(1.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนการสอน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการตออายุราชการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.7) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.8) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญารับทุนรัฐบาล จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.9) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.10) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอแกไขระเบียบ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเปดเผยขอมูลขาวสาร จํานวน 5 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

24/2550 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองเพ่ิมเติมไว
พิจารณา)  

ขอใหศาลสั่งใหผูฟองคดีเปดเผยขอมูลขาวสารรวมท้ังสิ่ง
ท่ีสงมาดวยทุกรายการตามความเปนจริงตามคําวินิจฉัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา 

2 คําสั่ง 
303/2555
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งชั้นบังคับคดี)  

ขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีใหเปดเผยสํานวนการ
สอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ตามคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
บางสวน 

3 คําสั่ง 
407/2555
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอให

ขอใหศาลสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารรวมท้ังสิ่งท่ีสงมา
ดวยทุกรายการตามความเปนจริง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้
ขาดคดีใหม 
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พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีใหม
ไวพิจารณา)  

4 คําสั่ง 
688/2558
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับขอใหพิจารณาคดีใหม)  

ขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารพรอมสิ่งท่ีสงมาดวยตาม
ความเปนจริงทุกประการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้
ขาดคดีใหม 

5 คําสั่ง 
516/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ  (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอให
พิจารณาใหมไวพิจารณา)  

ขอใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามคําวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้
ขาดคดีใหม 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการถอนช่ือจากรายนามผูรับรางวัล จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

14/2549
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณบางสวนไว
พิจารณา)  

ขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีใหความเปนธรรมแกผูฟอง
คดีกรณีถูกถอนชื่อจากรายนามผูสมควรไดรับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัย และไดฟองคดีละเมิดจากเหตุเดียวกัน
เพ่ิมเติม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพ่ิมเติมและ
พนกําหนดเวลา 

2 คําสั่ง 
79/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไว

เพิกถอนคําสั่งถอนชื่อผูฟองคดีออกจากการไดรับรางวัล อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําขอใหพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งชี้
ขาดคดีใหม 
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พิจารณาหรือมีคําสั่งชีข้าดคดีปกครองใหมไว
พิจารณา)  

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงสภาคณาจารย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.846/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภา
คณาจารย เพราะลวงเลยการแตงตั้งตามปฏิทินเลือกตั้ง
แลว ทําใหวาระของสภาคณาจารยนั้นหมดลง และไมมี
กฎหมายใหอํานาจในการรักษาการ จึงไมสามารถ
ดําเนินการหรือมีคําสั่งในฐานะสภาคณาจารยได 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 
(ประธานสภา
คณาจารย) 

เม่ือการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งสภา
คณาจารยยังไมเสร็จสิ้น 
ผูถูกฟองคดีจึงยังไมมี
หนาท่ีในการประกาศ
แตงตั้งกรรมการสภา
คณาจารย ไมเปนการ
ละเลยตอหนาท่ี  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

33/2557
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา)  

ขอศาลสั่งใหผูฟองคดีพิจารณาเห็นชอบรายชื่อท่ีถูก
เสนอเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา
ไปแลว จึงไมมีความ
จําเปนตองวินิจฉัยเรื่อง
มาตรการคุมครอง
ชั่วคราว 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนการสอน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.732/2559 

 
 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหเบิกจายคาสอนเกินเวลาท่ีมหาวิทยาลัยยังไมได
จายให 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เปนการละเลยลาชา ให
ดําเนินการเก่ียวกับคา
สอนเกินเวลาภายใน 30 
วัน นับแตมีคําพิพากษา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการตออายุราชการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1192/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (อุทธรณคําพิพากษา)  

ฟองใหดําเนินการอนุมัติการตอเวลาราชการ เพราะ
มหาวิทยาลัยไมตองการตออายุ แตคณะยืนยันกับสภา
มหาวิทยาลัยใหมีมติตออายุ แลวมหาวิทยาลัยยังไม
ดําเนินการตออายุให 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การท่ีไมดําเนินการตอ
อายุใหไมเปนการละเลย
เพราะการท่ีสภาฯ มีมติ
ตออายุไมชอบดวย
กฎหมาย เพราะ
มหาวิทยาลัยไมได
ตองการใหตออายุ  

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1818/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา)  

ใหดําเนินการกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
ใหแกผูฟองคดี เพราะผูถูกฟองคดีไมสงผลงานให
คณะกรรมการอานเพ่ือประเมินผล 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ยกฟอง เพราะการท่ี
ไมไดสงผลงานให
คณะกรรมการพิจารณา
เพราะผูฟองคดีไมแกไข
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นําสงมากอน จึงถือวาไม
ละเลย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญารับทุนรัฐบาล จํานวน 1 คําวินจิฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.506/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีทําสัญญารับทุนรัฐบาลพรอมสัญญาคํ้า
ประกันใหกับผูฟองคดีและสงใหหนวยงานผูใหทุน และ
อนุมัติการลา เพราะผูฟองคดีไดรับแจงแลววาตนไดรับ
ทุน แตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการทําสัญญา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีสิ้นสุดสภาพ
การเปนพนักงานของผู
ถูกฟองคดีแลว ผูถูกฟอง
คดีจึงไมมีความผูกพันท่ี
จะตองทําสัญญากับผู
ฟองคดีอีก  ไมเปนการ
ละเลย  ใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

730/2553
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏบิัติ (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา)  

ขอใหพิจารณาคํารองทุกขของผูฟองคดีท่ีรองทุกขตอ
คณบดีแตไมไดรับความคืบหนา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอแกไขระเบียบ จํานวน 1 คําวินจิฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

1 คําสั่ง 
634/2559

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง

ขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขระเบียบ โดยเพ่ิมเติม
ขอกําหนดเก่ียวกับการขอใหพิจารณาใหมของการ

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะศาลไมสามารถ
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  ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไว
พิจารณา)  

อุทธรณรองทุกข ออกคําบังคับใหสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม
ขอความในประกาศได 

 

(2)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูฟองคดี จํานวน 3 คําวินิจฉัย โดยเปนคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ การอนุมัติ

ปริญญาบัตร และการดําเนินการสอบปากเปลา อยางละ 1 คําวินิจฉัย ดังตอไปนี้ 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ 1 คดี 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.805/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
ข้ันสุดทายเพ่ือสอบวิทยานิพนธ  
-ผูถูกฟองคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมใหผูฟองคดี
แลวแตผูฟองคดีไมยอมรับ และขอใหตั้งใหมตามท่ีเสนอ 

นักศึกษา ผูถูกฟองคดีไดแกปญหา
การแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมให
ผูฟองคดีหลายครั้ง แตผู
ฟองคดีก็ยังไมพอใจ และ
จะใหแตงตั้งกรรมการท่ี
ปรึกษาซ่ึงขาดคุณสมบัติ 
การท่ีผูถูกฟองคดีไม
แตงตั้งคณะกรรมการให
ผูฟองคดีจึงมิไดเปนการ
ละเลยตอหนาท่ี  ยกฟอง 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญาบัตร 1 คด ี
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.331/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีอนุมัติปริญญาใหกับผูฟองคดี และให
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากผูถูกฟองคดี
เห็นวายังศึกษาไมครบตามหลักสูตร 

นักศึกษา ผูฟองคดียังศึกษาไมครบ
ตามหลักสูตร การยังไม
อนุมัติปริญญาจึงไมเปน
การละเลย  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบปากเปลา 1 คด ี
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

158/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา) 

ไมจัดการสอบปากเปลาครั้งสุดทาย ทําใหสําเร็จ
การศึกษาไมทัน ขอใหนัดวันสอบปากเปลา 

นักศึกษา ยกคํารองอุทธรณคําสั่ง
มาตรการคุมครอง
ชั่วคราว เพราะยื่นคํา
รองเม่ือพนกําหนดเวลา 

  

 

 

 

 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

110 

(3)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 2 คําวินิจฉัย  

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

267/2549
 
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไว
พิจารณา)  

ขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการใหผูฟองคดีเกษียณอายุ
ราชการในตําแหนงอาจารย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา 

2 คําสั่ง 
164/2557
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไว
พิจารณา)  

ขอใหสั่งใหผูถูกฟองคดีชี้แจงในประเด็นท่ีผูฟองคดีแจงไว 
จากกรณีการตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะยัง
ไมไดดําเนินการแกไข
ภายในฝายปกครอง 

 

(4)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” เปนผูฟองคดี จํานวน 4 คําวินิจฉัย 
(4.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบการบริหารภายในท่ัวไป จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการสอบสวนทางวินัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(4.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 คําพิพากษา 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.275/2552 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณ
คําพิพากษา) 

ขอใหเรียกผูฟองคดีท่ีสอบคัดเลือกเขาคณะแพทย
ศาสตรเปนอันดับสํารองเขารายงานตัวเพ่ือเขาศึกษา 
เพราะมีผูสละสิทธิ์ 

ผูเขาสอบเพ่ือ
เขาศึกษา 

ลําดับของผูท่ีมีสิทธิได
เขารับการศึกษาหลังจาก
เลื่อนลําดับแทนผูสละ
สิทธิแลวก็ยังไมถึงลําดับ
ของผูฟองคดี การท่ีไม
เรียกผูฟองคดีท้ัง 11 จึง
ไมเปนการละเลย  ยก
ฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบการบริหารภายในท่ัวไป จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

376/2550 
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คํารอง
อุทธรณคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบ) 

ขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการกับรานอาหารใน
สถานศึกษาท่ีขายอาหารเกินราคาปายตามระเบียบ
สถานศึกษา 

บุคคลภายนอก เปนคํารองอุทธรณท่ีไม
เขาลักษณะคําอุทธรณ 
จึงไมรับอุทธรณและ
จําหนายคดี 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการสอบสวนทางวินัย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

258/2552
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน

ขอใหดําเนินการสอบสวนทางวินัยกับผูใตบังคับบัญชาท่ี
กลาวหาพระสงฆใหไดรับความเสียหาย 

บุคคลภายนอก 
(พระ) 

ผูถูกฟองคดีจะสั่งลงโทษ
ทางวินัยหรือไมก็ไม
เก่ียวกับผูฟองคดี จังไม
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สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไว
พิจารณา) 

รับคําฟองไวพิจารณา
เพราะผูฟองคดีไมใช
ผูเสียหาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองทุกข จํานวน 1 คําพิพากษา 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

143/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา)  

ขอใหสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องรอง
ทุกขเก่ียวกับการขาดคุณสมบัติเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อ.สุรพล) 

บุคคลภายนอก ไมรับคํารองอุทธรณ
คําสั่งยกคํารองขอใหศาล
เพิกถอนกระบวน
พิจารณาท่ีผิดระเบียบ 

 

3.1.6 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (2) และ 9 (3) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามตามมาตรา 9 (2) และ 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มี

จํานวน 6 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 6 คําพิพากษา โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผูฟองคดีและประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี้ 

 

(1)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 4 คําวินิจฉัย โดยเปนคําวินิจฉัยในประเด็นการอนุมัติพิมพตํารา 

การยายใหไปปฏิบัติงานในฝายอ่ืน การแตงตั้งบุคคลในตําแหนง “กรรมการมหาวิทยาลัย”  และการออกคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการ ดังนี้ 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟองคดี ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.101/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ขอใหผูถูกฟองคดีในฐานะหัวหนาภาคลงนามอนุมัติการ
พิมพตําราของผูฟองคดี และขอใหชดใชคาเสียหายท่ี

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การท่ีผูถูกฟองคดีไมลง
นามอนุมัติการพิมพตํารา



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

113 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และ
กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

เกิดข้ึนจากการละเลยลาชานั้น เปนการละเลยตอหนาท่ี 
และเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี ให
ชดใชคาเสียหาย 

2 อ.122/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย
ตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ใหผูถูกฟองคดีสั่งการใหมีการมอบหมายการสอนใหผู
ฟองคดีตามท่ีไดรับการแตงตั้ง (ขอโอนไปสอนท่ีคณะอ่ืน 
เพ่ือใหตรงกับศักยภาพ) และใหชดใชคาเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 
-คณะกรรมการโปรแกรมดนตรีปฏิเสธไมรับผูฟองคดี
ยายมาสอนในหลักสูตร 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เม่ือคณะกรรมการ
โปรแกรมดนตรีคัดคาน 
ผูถูกฟองคดีจึงตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ 
จึงไมเปนการละเลย
ลาชา  ยกฟอง 

3 อ.248/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร และ
กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหแตงตั้งผูฟองคดีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และใหชดใชคาเบี้ยประชุมท่ีไมไดรับเพราะความลาชาใน
การแตงตั้ง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

พิพากษาใหประกาศผล
การคัดเลือกใหผูฟองคดี
เปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ใหมีผล
ยอนหลังตั้งแตวันท่ีไม
เกินกําหนด 90 วัน และ
ใหชดใชคาเสียหาย 
10000 บาท 

4 อ.1811/2559 
 
 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร และ

ขอเพิกถอนคําสั่งลงโทษผูฟองคดีออกจากราชการและ
สั่งใหรีบกลับเขาทํางานโดยเร็ว และใหชดใชคาติดตาม
และเดินทางมาศาล 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เพิกถอนคําสั่งลงโทษผู
ฟองคด ีสวนคําขอชดใช
ใหยก เพราะสมัครใจ
ฟองคดีเอง 
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กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

 

(2)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี มีเพียง 1 คําวินิจฉัย เปนกรณีเกี่ยวกับการขอใหดําเนินการเพ่ือเบิก

จายเงินบํานาญ ดังนี้ 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.213/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร และ
กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีสงเอกสารไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือ
เบิกจายบํานาญใหผูฟองคดี เนื่องจากผูฟองคดีถูกปลด
ออกแตยังมีสิทธิไดรับบํานาญ และขอใหชดใช
คาเสียหายจากการดําเนินการลาชานั้น 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

หลักฐานการขอเบิกจาย
บํานาญของผูถูกฟองคดี
ยังไมเรียบรอยเพราะมี
ขอมูลไมตรงกัน การท่ีผู
ถูกฟองคดีตรวจสอบให
แนใจกอนจึงไมเปนการ
ละเลย  ยกฟอง 
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(3)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” เปนผูฟองคดี มีเพียง 1 คําวินิจฉัย เปนกรณีเกี่ยวกับการขอใหปรับปรุงขอบเขตงานจาง ดังนี ้

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.668/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง

ปกครองละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีปรับปรุงขอบเขตของงานจางตามท่ีผู
ฟองคดีเสนอ และขอใหมีการรับฟงความคิดเห็นในการ
รางขอบเขตของงานใหม เพราะขอบเขตของงานท่ี
กําหนดเดิมไมเปนธรรมแกผูฟองคดี และขอใหคืนเงินคา
ใบเสนอราคาทางอิเล็คทรอนิคส 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ศาลปกครองไมรับคํา
ฟองในสวนขอให
ปรับปรุงขอบเขตงานจาง
ไวพิจารณา และวินิจฉัย
ใหการกําหนดคาใบเสนอ
ราคาชอบแลว ไมเปน
การละเมิด 

 

3.1.7 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (3) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 27 คํา

วินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 18 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 9 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผูฟองคดีและ

ประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี้ 

 

(1)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 10 คําวินิจฉัย 
(1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติการดูงาน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน หรือ เงินเดือน หรือ เงินประจําตําแหนง จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

(1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงาน จํานวน 1 คาํวินิจฉัย 
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(1.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนบุคคลในตําแหนงอธิการบดี จํานวน  1 คําวินิจฉัย  

(1.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีอ่ืน ๆ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติการดูงาน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.715/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมายและจากการละเลย
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ใหชดใชคาเสียหายจากการเสียโอกาสในการไปดูงาน
ตางประเทศเพราะประธานโครงการไมแจงผลการขอเขา
รวมศึกษาดูงานตางประเทศของผูฟองคดี และยังให
สอบสวนการติดตามผลการขอเขารวมศึกษาดูงานของ  
ผูฟองคดี 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ขอพิพาทดังกลาวมิใชคดี
พิพาทเก่ียวกับการ
กระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีรัฐ        
ยกฟอง 

2 อ.443/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวลาชา เกินสมควร (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเพราะผูฟองคดีเสีย
โอกาสจากการท่ีไมไดรับอนุมัติใหไปศึกษาดูงาน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เนื่องการรายละเอียด
การศึกษาดูงานของผู
ฟองคดีไมชัดเจน การท่ี
คณบดีแจงวาไมสามารถ
พิจารณาไดจึงเปน
ดุลพินิจท่ีชอบแลว ไม
เปนการละเมิด  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน หรือ เงินเดือน หรือ เงินประจําตําแหนง จํานวน 3 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1655/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ขอใหดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนแทนการควบคุม
วิทยานิพนธในอัตราตามระเบียบใหม และชดใชดอกเบี้ย

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การจายคาตอบแทนตาม
ระเบียบเกาชอบแลว ไม



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

117 

อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)  

จากการละเมิด เปนละเมิด ยกฟอง 

2 อ.1980/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐอัน
เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย(อุทธรณ
คําพิพากษา)  

ขอใหผูฟองคดีปรับข้ันเงินเดือน และชดใชคาเสียหายใน
จํานวนข้ันเงินเดือนท่ีไมไดข้ึน เพราะอนุมัติใหผูฟองคดี
กลับเขาปฏิบัติราชการชาเกินไป 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เปนการกระทําโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายท่ี
กระทบสิทธิผูฟองคดี 
เปนการกระทําละเมิด 
ใหชดใชคาเสียหาย 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 

405/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย  (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหเบิกจายเงินประจําตําแหนงใหแกผูฟองคดี เพราะ
คณะไมเบิกจายเงินประจําตําแหนงหัวหนาภาคใหเพราะ
ไมใชตําแหนงบริหาร 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับอุทธรณคํา
พิพากษาเพราะใช
ถอยคําในคําอุทธรณไม
เหมาะสม 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

212/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํา
ฟองบางขอหาไวพิจารณา) 

ผูถูกฟองคดีคือ คณะกรรมการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ก.ม.) โดยขอใหอนุมัติกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
และใหชดใชความเสียหายทางจิตใจและการสูญเสีย
โอกาส 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

คําขอใหชดใชคาเสียหาย
ไมไดกลาวกันมาในคํา
ฟองเดิม ถือเปนคําขอท่ี
เพ่ิมข้ึนมาใหม ไมรับไว
พิจารณา 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินผลงาน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

199/2550 
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร  
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณา)  

ผูถูกฟองคดีใชเวลานานในการประเมินผลงานและแจง
วาผลงานไมถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ทําใหเสีย
โอกาสไดเงินเพ่ิม ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนไมได
เกิดข้ึนจากการละเลย
ลาชาตามฟอง จึงไมใช 
ผูเดือดรอนเสียหาย 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนบุคคลในตําแหนงอธิการบด ีจํานวน  1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง อ.

532/2559 
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี จากกรณีมีมติใหผู
ฟองคดีออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหศาลชั้นตนรับคําฟอง
ไวพิจารณา เพราะผูฟอง
คดีเปนผูเดือดรอน
เสียหายแลว 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีอ่ืน ๆ จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.442/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหสั่งวาการกระทําของผูถูกฟองคดีไมชอบดวย
กฎหมาย (การนําเรื่องท่ีผูฟองคดีรองเรียนผูถูกฟองคดี
ตอผูตรวจการแผนดินแลวปรากฏวาไมมีมูล) และเปน
การกระทําละเมิด ใหชดใชคาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การแจงผลการพิจารณา
ตอผูฟองคดี สภา
มหาวิทยาลัย และลง
เผยแพร ไมเปนการ
ละเมิดผูฟองคดี 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

453/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดีเนื่องจากการกักขัง
หนวงเหนี่ยวผูฟองคดี ทําลายเอกสารสวนตัวผูฟองคดี
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับไวพิจารณาเพราะ
คดีไมอยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง 

 

(2)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูฟองคดี จํานวน 11 คําวินิจฉัย 
(2.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับประกาศในการสอบประมวลความรู จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(2.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอรับเอกสารรับรองผลการศึกษา จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(2.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอคืนเงินเพราะตัดสินใจไมเขาศึกษาตอ หรือ ไมไดรับอนุมัติการศึกษาตอ จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหชดใชเงินเพราะหลักสูตรไมไดรับการรับรอง จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(2.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการถูกยกเลิกวุฒิการศึกษา จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(2.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับประกาศในการสอบประมวลความรู จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

467/2547
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ขอใหชดใชเงินและขอแกไขประกาศผลการสอบ
ประมวลความรอบรูของอธิการบดี 

นักศึกษา ไมรบัคําฟองและ
จําหนายคดี 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอรับเอกสารรับรองผลการศึกษา จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.125/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ใหผูถูกฟองคดียกเลิกการบังคับใหผูปกครองชําระเงินคา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และใหคืนเงินดังกลาว 
เนื่องจากผูฟองคดีไดจายไปเพราะตองการเอกสาร ปพ.1 
เนื่องจากหากไมชําระจะไมไดรับเอกสารดังกลาว 

ผูปกครอง
นักเรียน
โรงเรียนสาธิต 

ผูฟองคดีมีดุลพินิจใน
การชําระคาพัฒนา
การศึกษาหรือไมก็ได 
เพราะผูถูกฟองคดีไม
สามารถท่ีจะไมมอบใบ 
ปพ.1 ใหกับนักเรียนได 
และไดมอบใบ ปพ.1 กับ
นักเรียนทุกคน แมวา
บางคนจะไมไดชําระ จึง
ไมถือเปนการละเมิดแกผู
ฟองคดี 

2 อ.676/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวลาชา เกินสมควร (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีคืนคาลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ให
ชดใชคาเสียโอกาสในการนําหลักฐานไปสมัครเรียนใน
สถาบันอ่ืน และคาธรรมเนียม คาเดินทาง อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพราะเจาหนาท่ีของผูถูกฟองคดีไมออกหลักฐานผล
การศึกษาให 

นักศึกษา เม่ือเจาหนาท่ีไดออก
หลักฐานผลการศึกษา
ใหกับผูฟองคดีแลวไม
เดินทางไปรับ จึงถือวา
ไมไดเปนการละเมิดผู
ฟองคดี  ยกฟอง 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอคืนเงินเพราะตัดสินใจไมเขาศึกษาตอ หรือ ไมไดรับอนุมัติการศึกษาตอ จํานวน 4 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.502/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการ
ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาบํารุงการศึกษาท่ีไดจายไป
กอนเขาศึกษา เพราะตอมาสามารถเขาศึกษาท่ีอ่ืนได 

ผูปกครอง
นักศึกษา 

คดีนี้ผูฟองคดีมิใชผู
เดือดรอนเสียหาย 
เพราะผูจายเงินคือ
บุตรชาย และการ
จายเงินเปนความสมัคร
ใจท่ีตองการจะศึกษากับ
ผูถูกฟองคดี จึงไมถือ
เปนการเอาเปรียบแต
อยางใด  ยกฟอง 

2 อ.352/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการ
ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหชดเชยคาลงทะเบียน คารักษาสถานภาพนักศึกษา 
เพราะเห็นวาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนไมตรงกับท่ี
คิดไว และเจาหนาท่ีใหไปจายคาลาพักท้ังท่ีเปนผูชวย
อาจารยไมไดเพราะเกรดไมถึง เปนการละเมิด 

นักศึกษา การกระทําของ
เจาหนาท่ีไมเปนการ
ละเมิด ยกฟอง 

3 อ.430/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหชดเชยคาเสียหายเนื่องจากการปกปดไมแจง
ขอความจรงิเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมซ่ึงมีผลตอ
การศึกษา ทําใหตัดสินใจเขามาศึกษา 

นักศึกษา ผูฟองคดีควรรูถึงเง่ือนไข
ตาง ๆ ในเอกสารท่ีได
แจกใหแลว จึงไมเปน
ละเมิด ยกฟอง 

4 อ.889/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหชดใชคาเสียหาย กลาวคือ คาบํารุงการศึกษา 
คาลงทะเบียนท่ีไดชําระไปแลวท้ังหมดตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
เพราะไมไดรับอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษาใหม และเรียก
คาสินไหมทดแทนเปนคาทําขวัญ 

นักศึกษา การอนุมัติใหลาออกและ
ไมอนุมัติใหเขาศึกษาใหม 
กระทําโดยชอบแลว ไม
ละเมิด ยกฟอง 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหชดใชเงินเพราะหลักสูตรไมไดรับการรับรอง จํานวน 2 คาํวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.608/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย(อุทธรณคําพิพากษา) 

หลักสูตรไมไดรับการรับรองจึงฟองเรียกเงินคืน ขอให
ชดใชคาเสียหาย คือคาบํารุงการศึกษา คาเสียโอกาส 
ฯลฯ 

นักศึกษา การท่ีเปดหลักสูตรโดย
ไมครบเง่ือนไขจนไมได
รับการรับรองเปนการ
กระทําละเมิด ใหชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี 

2 อ.105/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย(อุทธรณคําพิพากษา)  

หลักสูตรไมไดรับการรับรองจึงฟองเรียกเงินคืน ขอให
ชดใชคาเสียหายคือคาบํารุงการศึกษา คาเสียโอกาส 
ฯลฯ 

นักศึกษา การท่ีเปดหลักสูตรโดย
ไมครบเง่ือนไขจนไมได
รับการรับรองเปนการ
กระทําละเมิด ใหชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี 

คําวินจิฉัยเกี่ยวกับการถูกยกเลิกวุฒิการศึกษา จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

315/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

ใหชดใชคาเสียหายจากการท่ีผูฟองคดีถูกยกเลิกวุฒิ
การศึกษา 

นักศึกษา ไมรับไวพิจารณาเพราะ
ยื่นฟองเลยกําหนด
ระยะเวลา 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 25/2560

  
คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

ขออนุมัติหลักสูตรและขอใหออกใบประกอบวิชาชีพ นักศึกษา ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไมใชผูเดือดรอน
เสียหาย 

 

(3)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.85/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอใหชดใชคาเสียหายจากการท่ีนําหนังสือรองเรียนของ
ผูฟองคดีไปเปดเผยจนทําใหถูกดําเนินคดีอาญาฐานหม่ิน
ประมาท 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ยกฟองเพราะฟองเม่ือ
พนกําหนดระยะเวลา
ฟองคดี 

2 อ.879/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย                   
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหศาลสั่งหามมิใหหักเงินเดือนและใหคืนเงินเดือนท่ี
หักไป เพราะเหตุท่ีผูฟองคดียืมเงินทดลองจายแลวผูถูก
ฟองคดีเห็นวาผิดระเบียบ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ใหระงับการหักเงินเดือน
และคืนเงินท่ีหักไป 
เพราะดําเนินการหัก
เงินเดือนไมชอบดวย
ระเบียบ 

3 อ.138/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

ใหชดใชคาเสียหายจากการละเลยไมมอบหมายงาน ทํา
ใหผูฟองคดีไมสามารถนําผลงานไปประกอบการ
พิจารณาเลื่อนข้ันได และใหมอบหมายงานใหดําเนินการ

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองท่ี 1 และท่ี 2 
ไดมอบหมายงานตาม
ความรูความสามารถ
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กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวลาชาเกินสมควร (อุทธรณคํา
พิพากษา) 

นําผลงานไปประเมินเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน แลว ไมเปนการทํา
ละเมิด  ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 49/2548

  
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจจากกฎและคําสั่ง
ทางปกครอง (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํา
ฟองบางขอหาไวพิจารณา)  

ขอใหผูฟองคดีไดรับเงินสนับสนุนการปฏบิัติงานตาม
ประกาศศูนยฯ และขอใหชดใชคาเสียหายเงินสนับสนุน
ท่ีควรไดรับถึงวันฟองคดี 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะยัง
ไมไดดําเนินการแกไข
เยียวยาภายในฝาย
ปกครองกอน 

 

(4)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” เปนผูฟองคดี จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.2022/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหคืนสิทธิในพ้ืนท่ีจําหนายสินคาและชดใชคาเสียหาย
จากการขาดรายได เพราะใหยายพ้ืนท่ีขายของโดยมิชอบ 

บุคคลภายนอก การยายพ้ืนท่ีเปนการ
บริหารโครงการ และ
ยายไปไมไกล ไมเปน
ละเมิด 

2 อ.2173/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรอืปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวลาชา เกินสมควร (อุทธรณคําพิพากษา)  

ขอใหชดใชคาเสียหายท่ีเกิดจากการไมไดรับงานจากการ
สอบราคาการจางท่ีไมชอบโดยไมประกาศราคากลาง 

บุคคลภายนอก ไมมีกฎหมายกําหนดให
ตองระบุราคากลาง จึง
ไมเปนการละเมิด ตอผู
ฟองคดี ยกฟอง 
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3.1.8 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (3) และ 9 (4) 

 คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (3) และ 9 (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 

3 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 2 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 1 คําสั่ง โดยเปนกรณีเก่ียวกับการละเมิดตามสัญญาใหทุนการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.554/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน
สมควร และสัญญาทางปกครอง (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับฟองบางขอหาไว
พิจารณา) 

ขอใหมีสิทธิยกเลิกสัญญารับทุน บอกเลิกการจาง 
ลาออกจากราชการ ขอโอนยายโดยไมมีพันธะ จายเงิน
เดือนสวนตางการปรับวุฒิ และชดใชคาติดตามเรื่อง 
เนื่องจากผูถูกฟองคดีไมดําเนินการปรับวุฒิใหผูฟองคดี
หลังจากสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากตางประเทศ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมดําเนินการสง
เอกสารการแปลปริญญา
บัตรใหผูฟองคดี จึงไม
สามารถดําเนินการปรับ
วุฒิใหได  ไมเปนการ
ละเลย ไมเปนละเมิด   
ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 32/2547

  
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย และสัญญาทาง
ปกครอง (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟอง
บางขอหาไวพิจารณา)  

ขอจายเงินสมทบระหวางการไปศึกษาตามสัญญาศึกษา
ตอ และชดใชคาเสียหายท่ีเกิดจากการถูกบังคับคดีตาม
คําพิพากษาศาลแพง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดจากการ
ถูกบังคับคดีตามคํา
พิพากษาศาลแพงไว
พิจารณา เพราะไมใช
การใชอํานาจปกครอง 
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3 คําสั่ง 
731/2560
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย และสัญญาทาง
ปกครอง (คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองผู
ถูกฟองคดีบางรายไวพิจารณา)  

ขอใหดําเนินการตามสัญญารับทุนสนับสนุนตอไป หาก
ดําเนินการมิได ใหใชคาเสียหาย 

บุคคลภายนอก รับคําฟองของผูถูกฟอง
บางคนไวพิจารณา 

 

3.1.9 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (4)  
คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวน 75 คํา

วินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 51 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 24 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผูฟองคดีและ

ประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี้ 

 

(1)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 22 คําวินิจฉัย 
(1.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจางเพราะไมผานการทดลองงาน จํานวน 9 คําวินิจฉัย 

(1.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจางเพราะไมสงเอกสารประเมินการทํางาน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะไมผานการประเมินผลงาน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมตอสัญญาจางอาจารย จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

(1.5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอยายสถานท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.6) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมรับกลับเขารับราชการเพ่ือชดใชทุน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(1.7) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษา จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจางเพราะไมผานการทดลองงาน จํานวน 9 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.568/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางพนักงานตําแหนงอาจารย 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งใหพนจากการเปนพนักงาน
เนื่องจากไมผานการประเมินผลการทดลองงาน และให
ชดใชคาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การประเมินผูฟองคดีนั้น
เปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และปรากฏวาผู
ฟองคดีไมผานเรื่องวุฒิ
ภาวะและการปรับตัว 
การประเมินจึงชอบแลว  
ยกฟอง 

2 อ.770/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางอาจารยประจํา 
-ขอเพิกถอนแบบประเมินท่ีใชในการประเมินผูฟองคดี 
และใหชดใชคาเสียหาย เนื่องจากผูฟองคดีถูกเลิกจาง
เพราะไมผานการประเมิน และเห็นวาไมเปนธรรม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การประเมินผูฟองคดี
เปนการดําเนินการโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว  
ยกฟอง 

3 อ.551/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางพนักงานตําแหนงอาจารย 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งใหออกจากการเปนพนักงาน
เนื่องจากไมผานการประเมินผลการทดลองงานและ
ขอใหตั้งคณะกรรมการประเมินใหม และใหชดใช
คาเสียหาย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การท่ีผูฟองคดีเปด      
วีดิทัศนใหนักศึกษาดู
แทนการสอน แสดงถึง
การไมมีความรู
ความสามารถ ท้ังยังมี
กรณีท่ีลงชื่อสอนโดย
ไมไดมาสอน เปนการสอ
ทุจริต การประเมินวาผู
ฟองคดีไมผานการ
ประเมินจึงชอบแลว  ยกฟอง 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

128 

4 อ.520/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมผานการประเมินผลงาน 
ขาดราชการบอยครั้ง และไมอุทิศเวลาใหกับทางราชการ 
เพราะถูกใหปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และใหหยุดวัน
จันทร – อังคารแทน โดยท่ีไมไดลงเวลาและไมไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

คณบดีเปนผูประเมิน
ความประพฤติมีเหตุ
ขัดแยงกับผูฟองคดี จึง
ใชดุลพินิจโดยไมมี
เหตุผล (ประเมิน 0 จาก 
30 คะแนน) เม่ือมีการ
บอกเลิกสัญญาเพราะ
เหตุนี้ ผูถูกฟองคดีจึง
เปนฝายผิดสัญญา ตอง
รับผิดชดใชคาเสียหาย
แกผูฟองคดี 

5 อ.955/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางเขาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมผานการประเมินผลงาน 
และไมอุทิศเวลาใหกับทางราชการเพราะไมไดนั่ง
ปฏิบัติงานท่ีคณะ  

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

เปนการประเมินผลเพียง
หนึ่งภาค ไมใชการ
ประเมินท้ังปการศึกษา 
อีกท้ังท่ีวาไมอุทิศเวลา
นั้น อาจารยมีหนาท่ี
เพียงสอนตามจํานวนท่ี
กําหนด และทํางานวิจัย 
ไมมีขอกําหนดใหตองไป
นั่งทํางานท่ีคณะ จึงเปน
การบอกเลิกสัญญาท่ีผิด
ขอกําหนดในสัญญา 
และชดใชคาเสียหายแก
ผูฟองคดี 
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6 อ.871/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ขอใหชดใชคาจางและคาตอบแทนอ่ืนๆ เพราะถูกเลิก
จางเนื่องจากขาดราชการบอยครั้งและไมอุทิศเวลาใหกับ
ราชการ แตผูฟองคดีเห็นวาตนไมมีพฤติกรรมเชนนั้น 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีขาดงาน
บอยครั้งจริง และละเลย
ไมลงเวลาสอนวนัเสาร
อาทิตย ถือวาจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของ
ราชการ ผูถูกฟองคดีจึงมี
สิทธิยกเลิกสัญญาได  
ยกฟอง 

7 อ.1286/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ขอใหชดใชคาทดแทนและคาเสียหาย เพราะผูฟองคดี
ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากความประพฤติไมเหมาะสม 
ขาดราชการบอยครั้งและไมอุทิศเวลาใหกับราชการ แต
ผูฟองคดีเห็นวาตนไมมีพฤติกรรมเชนนั้น 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมสงแบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จึงทําใหไม
ผานการประเมินเพราะ
ตองใชประกอบการ
พิจารณา  การถูกยกเลิก
สัญญาจึงชอบแลว  ยก
ฟอง 

8 อ.466/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะมีพฤติกรรมขาดราชการ
บอยครั้งและไมอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติราชการ 
เพราะถูกใหปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และใหหยุดวัน
จันทร – อังคารแทน โดยท่ีไมไดลงเวลาและไมไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมมาลงเวลาวัน
เสาร – อาทิตย ซ่ึงเปน
การไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ซ่ึงผูถูกฟองคดี
สามารถบอกเลิกสัญญา
ไดทันที  ยกฟอง 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
9 คําสั่ง 

850/2557 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําอุทธรณไว
พิจารณา)  

สัญญาจางเปนพนักงานทดลองงาน 
-ถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองงาน ผูฟองคดี
โตแยงวากรรมการประเมินมีอคติ ไมเปนกลาง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ใหรับคําฟองขอใหชดใช
คาเสียหายจากการเลิก
สัญญา เพราะฟองใน
กําหนดระยะเวลา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจางเพราะไมสงเอกสารประเมินการทํางาน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.45/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา)  
สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมไดสงเอกสารประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การไมสงแบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานเปน
การผิดขอกําหนดใน
สัญญา ผูถูกฟองคดีมี
สิทธิบอกเลิกสัญญา ยก
ฟอง 

2 อ.269/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมไดสงเอกสารประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การไมสงแบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานเปน
การผิดขอกําหนดใน
สัญญา ผูถูกฟองคดีมี
สิทธิบอกเลิกสัญญา ยก
ฟอง 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะไมผานการประเมินผลงาน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.311/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย 
-ขอใหเพิกถอนผลการประเมิน ชดใชคาเสียหาย และให
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพราะการประเมินผลงานผูฟองคดีไม
ชอบ กรรมการมีอคติ ไมถูกตองตามเง่ือนไข จึงประเมิน
ใหตอสัญญาเพียง 6 เดือน และไมเลื่อนข้ันเงินเดือนให 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีไดแกไขการ
ตอสัญญาจาก 6 เดือน
เปน 1 ป แลว และเลื่อน
ข้ันเงินเดือนให 0.5 ข้ัน 
ถูกตองตามระเบียบแลว 
จึงไมจําเปนตองออกคํา
บังคับใดๆอีก ให
จําหนายคดี 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมตอสัญญาจางอาจารย จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง  

อ.770/2557 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางอาจารยประจํา 
-สิ้นสุดการเปนอาจารยประจําเพราะไมไดตอสัญญา ซ่ึง
ผูฟองคดีโตแยงวาถูกประเมินไมผานเกณฑจึงถูกใหตอ
สัญญาเพียง 3 เดือนแลวประเมินใหม ผูฟองคดีเห็นวา
ไมถูกตองจึงไมไดไปตอสัญญาและสงขอโตแยง แตไม
เปนผล 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

อุทธรณเพียงขอใหเพิก
ถอนแบบประเมินและ
เพิกถอนคําสั่งแจงการ
สิ้นสุดสัญญา ไมได
อุทธรณประเด็นการชดใช
คาเสียหายเนื่องจากผิด
สัญญา จึงเปนคําอุทธรณท่ี
ไมมีสาระอันควรไดรับการ
วินิจฉัย ไมรับคําอุทธรณ
และใหจําหนายคดี 
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2 คําสั่ง 56/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาจางปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
-ถูกไมตอสัญญาเพราะเปนผูเคยถูกลงโทษวินัยหรือ
จรรยาบรรณ ผูฟองคดีโตแยงวาตนถูกกลั่นแกลงเพราะ
ไดฟองรองผูฟองคดีตอศาลปกครอง 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดียังมิไดแจง
การไมตอสัญญากับผู
ฟองคดี จึงยังไมมีขอ
พิพาทตามสัญญา มีแต
เพียงมติไมตอสัญญา
เทานั้น ผูฟองคดีจึงมิใชผู
เดือดรอนเสียหาย  ไม
รับคําฟองไวพิจารณา 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอยายสถานท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.607/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ขอใหยายผูฟองคดีกลับมาปฏิบัติงานท่ีผูถูกฟองคดี 
และขอใหชดใชคาเสียหายจากการเสียสิทธิไดรับเงินเพ่ิม 
และคาใชจายอ่ืน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีในฐานะ
นายจางในการพิจารณา
จัดสรรบุคคลไปปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือประโยชนของ
หนวยงาน จึงมีสิทธิไม
ยายผูฟองคดีได  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมรับกลับเขารับราชการเพ่ือชดใชทุน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.639/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางงานตําแหนงอาจารย 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งไมรับผูฟองคดีเขารับราชการเพ่ือ
ชดใชทุน และขอใหรับผูฟองคดี รวมถึงใหชดใช
คาเสียหาย เพราะผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีขาด

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีมีสิทธิในการ
ไมรับผูฟองคดีเขารับ
ราชการ และผูฟองคดีก็
ไดรายงานตัวเพ่ือขอใช
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คุณสมบัติเพราะเคยไดเกรด (C) และไมมีคุณสมบัติ
พิเศษอ่ืนใด จึงไมรับผูฟองคดีเขารับราชการ 

ทุนแลวจึงไมเปนการผิด
สัญญารับทุน คูกรณีท้ัง
สองจึงไมมีสิทธิหนาท่ีตอ
กันอีก สัญญาเลิกกันโดย
ปริยาย เรียกคาเสียหาย
ตอกันมิได  ยกฟอง 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษา จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.732/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
-ขอใหลดเบี้ยปรับจากสามเทาตามระเบียบเหลือหนึ่ง
เทา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบท่ีกําหนดคาปรับ
สามเทานั้นออกมา
ภายหลังการทําสัญญาให
ไปศึกษาตอ จึงสามารถ
ปรับผูฟองคดีไดเพียง
หนึ่งเทาตามระเบียบเดิม
เทานั้น ใหคืนคาปรับท่ี
เกินมา 

2 อ.1048/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญารับทุนรัฐบาล 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และ
ใหบรรจุผูฟองคดีเปนพนักงานตามวัตถุประสงคของทุน 
เนื่องจากผูถูกฟองคดีจะใหผูฟองคดีบรรจุเปน
นักวิทยาศาสตร มิใชตําแหนงอาจารย 

ผูไดรับ
ทุนการศึกษา 

ผูฟองคดีรับทุนไปเรียน
สาขาหนึ่ง แตกลับเรียน
อีกสาขาหนึ่ง ถือวาเปน
การไมดําเนินการตาม
สัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไม
ผูกพันท่ีจะตองบรรจุผู
ฟองคดีในตําแหนง
อาจารย  ยกฟอง 
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3 อ.1941/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
-ถูกยกเลิกสัญญาใหทุนการศึกษาเพราะความประพฤติ
ไมเหมาะสม เนื่องจากระหวางการศึกษาปริญญาเอกได
ไปทํารายรางกายนางสาว ว. 
-ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีรับเขาเปนอาจารย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีมีคําขอทาย
ฟองใหศาลสั่งใหผูถูก
ฟองคดีรับผูฟองคดีเขา
เปนอาจารย อันเปนคํา
ขอท่ีศาลไมสามารถออก
คําบังคับไดตามมาตรา 
72 ผูฟองคดีจึงเปนผูไมมี
สิทธิฟองคดี  ยกฟอง 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 

412/2552 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการรับทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
-ขอลาออกจากราชการ แตไมไดรับการอนุมัติ และถูก
เรียกใหชดใชทุนและเงินเดือนเพราะผิดสัญญา  

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

การเรียกใหชําระคาผิด
สัญญาเปนการใชสิทธิ
เรียกรองของผูถูกฟองคดี 
มิใชคําสั่งทางปกครอง 
จึงฟองคดีตอศาล
ปกครองไมได หากผูฟอง
คดีไมเห็นดวยสามารถ
เพิกเฉยไมชําระ ผูถูก
ฟองคดีตองใชสิทธิทาง
ศาลเรียกรองเอา 

5 คําสั่ง 
494/2560 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญากูเงินเพ่ือใชเปนทุนการศึกษา 
-ถูกเรียกรองใหชดใชกรณีผิดสัญญากูเงินเพ่ือใชเปน
ทุนการศึกษา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

หนังสือแจงใหชดใชเงิน
ของผูฟองคดีเปนการใช
สิทธิตามสัญญา ไมใช
คําสั่งทางปกครอง ผูฟอง
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คดีจึงมิใชผูเสียหาย 
6 คําสั่ง 

495/2560 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญากูเงินเพ่ือใชเปนทุนการศึกษา 
-ถูกเรียกรองใหชดใชกรณีผิดสัญญาคํ้าประกันการกูเงิน
เพ่ือใชเปนทุนการศึกษา 

ผูคํ้าประกัน หนังสือแจงใหชดใชเงิน
ของผูฟองคดีเปนการใช
สิทธิตามสัญญามิคําสั่ง
ทางปกครอง ผูฟองคดี
จึงมิใชผูเสียหาย 
 

 

(2)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูฟองคดี จํานวน 5 คําวินิจฉัย โดยเปนกรณีเกี่ยวกับสัญญาการเปนนักศึกษาท่ีตองปฏิบัติงานเพ่ือ

ชดใชทุน ดังตอไปนี้ 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.113/2548 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาการเปนนักศึกษาเภสัชศาสตร (ตองใชทุน) 
-ขอเพิกถอนคําสั่งใหชดใชทุนเพราะไมไดเขาปฏิบัติงาน
เพ่ือชดใชทุนเนื่องจากไดรับทุนใหไปแลกเปลี่ยนท่ี
ประเทศญี่ปุน เพราะความผิดพลาดในการประสานงาน
ของเจาหนาท่ี และขอใหรับผูฟองคดีเขาปฏิบัติงานเพ่ือ
ใชทุน 

นักศึกษา ผูฟองคดีกําลังฝกอบรม
ตอเนื่องท่ีตางประเทศ 
จะใชแนวทางปฏิบัติ
แบบกรณีปกติท่ีตอง
รายงานตัวปฏิบัติงาน
ทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา
ไมได ผูฟองคดีไมไดผิด
สัญญา ใหเพิกถอนคําสั่ง
ชดใชทุน 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 2/2547

  
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ถูกเรียกคาผิดสัญญาการเปนนักศึกษา เพราะไมมา
รายงานตัวในวันจับฉลากใชทุน แตผูฟองคดีโตแยงวา
เนื่องจากมีชวงอัตราไมเพียงพอ จึงใหแสดงความจํานง
ไมรับราชการได ซ่ึงไดแสดงความจํานงไปแลว 

นักศึกษา การเรียกใหชําระคาผิด
สัญญาเปนการใชสิทธิ
เรียกรองของผูถูกฟองคดี 
มิใชคําสั่งทางปกครอง 
หากผูฟองคดีไมชําระ ผู
ฟองคดีก็ตองใชสิทธิทาง
ศาลเรียกรองเอา   

3 คําสั่ง 99/2547 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ถูกเรียกคาผิดสัญญาการเปนนักศึกษา เพราะไมมา
รายงานตัวในวันจับฉลากใชทุน แตผูฟองคดีโตแยงวา
เนื่องจากมีชวงอัตราไมเพียงพอ จึงใหแสดงความจํานง
ไมรับราชการได ซ่ึงไดแสดงความจํานงไปแลว 

นักศึกษา การเรียกใหชําระคาผิด
สัญญาเปนการใชสิทธิ
เรียกรองของผูถูกฟองคดี 
มิใชคําสั่งทางปกครอง 
หากผูฟองคดีไมเห็นดวย
ก็สามารถเพิกเฉยไม
ชําระ ผูถูกฟองคดีตองไป
ใชสิทธิทางศาลเรียกรอง
เอาเอง   

4 คําสั่ง 
491/2547 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งยกคําขอดําเนินคดีโดย
ยกเวนคาธรรมเนียมศาล) 

สัญญาการเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-เห็นวาขอกําหนดในสัญญาไมเปนธรรม (ใหใชทุนตาม
พ้ืนท่ีโดยการจับฉลาก) ขอใหยกเลิกสัญญาและไมตอง
ชดใชเงิน 

นักศึกษา ฟองซํ้า ไมรับคําฟองและ
จําหนายคดีออกจาก   
สารบบความ 

5 คําสั่ง 
747/2560 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรบัคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ถูกเรียกใหชําระเงินเพราะผิดสัญญาใชทุน โดยไดไป

นักศึกษา กลับคําสั่งศาลปกครอง
ชั้นตนใหรับคําฟองไว
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ทํางานใชทุนเพียง 90 วัน ผูฟองคดีโตแยงวาไมทราบวา
การลาออกจากหนวยงานของรัฐหนึ่งไปปฏิบัติงานยัง
หนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่งจะเปนการผิดสัญญา 

พิจารณา เพราะผูฟอง
คดีไดแสดงวามีขอโตแยง
เก่ียวกับสัญญาและขอให
ศาลเยียวยาแลว 

 

(3)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูฟองคดี จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

(3.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังเลิกจาง จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

(3.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยเลิกสัญญาจาง จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

(3.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมไดรับการตอสัญญาจาง จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังเลิกจาง จํานวน 4 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.517/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งเลิกจางผูฟองคดี และใหชดใช
คาเสียหายและคาใชจายตางๆในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากในชวงทดลองงานถูกกลั้นแกลง และตองยาย
ตําแหนงงาน และผูสอนงานในตําแหนงสุดทายก็
ประเมินใหผานการทดลองงานแลวสงกลับไปยัง
ผูบังคับบัญชา แตกลับมีคําสั่งเลิกจางกอนเวลาทดลอง
งาน 6 เดือน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 
(ทดลองงาน) 

การประเมินการทดลอง
งานของผูฟองคดีไม
เปนไปตามข้ันตอน
วิธีการท่ีกําหนด จึงเปน
การเลิกจางท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย และใหชดใช
คาเสียหายเปนเงินเดือน
จํานวน 6 เดือน 

2 อ.725/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางลูกจางชั่วคราว 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งเลิกจาง และหากไมสามารถให     

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูถูกฟองคดีเห็นวาการ
ดําเนินงานของผูฟองคดี
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ผูฟองคดีกลับไปดํารงตําแหนงเดิมได และขอใหชดใช
คาเสียหาย 

ไมมีความกาวหนา ท้ัง
ยังใหผูฟองคดีไดรายงาน
ถึง 2 ครั้งแลวก็ยังไมมี
อะไรเปลี่ยนแปลง จึงถือ
วาไมสามารถทําตาม
สัญญาจางได เปนผูผิด
สัญญา ผูถูกฟองคดีจึง
สามารถบอกเลิกสัญญา
ได  ยกฟอง 

3 อ.887/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางลูกจางชั่วคราว 
-ขอใหยกเลิกการเลิกจาง และใหจายเงินเดือนจนกวาจะ
มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ผูฟองคดีไมผานการ
ประเมินเพราะความ
บกพรองของผูฟองคดี 
และไดทําถูกตองตาม
หลักเกณฑแลว  ยกฟอง 

4 อ.83/2561 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
-ขอเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาและจายคาชดเชย 
เนื่องจากผูฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญาเพราะประพฤติตน
ไมเหมาะสมอยางรายแรง (ใชวาจาไมสุภาพ ตักเตือน
แลวไมปรับพฤติกรรม) 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย  

ผูฟองคดีประพฤติตนไม
เหมาะสมแตไมถึงขนาด
ไมเหมาะสมอยาง
รายแรง การบอกเลิก
สัญญาไมชอบ และให
ชดใชคาเสียหายแกผู
ฟองคดี 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยเลิกสัญญาจาง จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 
 

อ.1734/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย 
-เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยเลิกจางไมเปนธรรม
เพราะเหตุทุจริต 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

กระบวนการสอบสวนไม
ไมชอบเพราะไมเปด
โอกาสใหชี้แจงหลักฐาน 
ถือวาผิดสัญญาและตอง
ชดใชคาเสียหาย  

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการไมไดรับการตอสัญญาจาง จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 
 

คําสั่ง 
1005/2556 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําอุทธรณไว
พิจารณา)  

สัญญาจางงานเปนลูกจาง 
-ไมไดรับการตอสัญญาจางเพราะไมสามารถปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายได แตผูฟองคดีเห็นวาตนปฏิบัติงานไดดี 
ไมเคยถูกประเมินไมผาน จึงตองตอสัญญาจางใหตน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 
(ลูกจาง) 

สัญญาระหวางผูฟองคดี
กับผูถูกฟองคดีสิ้นสุดลง
แลว จะตอสัญญาหรือไม 
เปนอํานาจของผูถูกฟอง
คดี ศาลไมอาจกาวลวง 
และหนังสือแจงไมตอ
สัญญาก็เปนเพียงการใช
สิทธิตามสัญญาไมใช
คําสั่งทางปกครอง ผูฟอง
คดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดี 
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(4)  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” กลาวคือ บริษัทคูสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย เปนผูฟองคดี จํานวน 42 คําวินิจฉัย 
(4.1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง หรือ ปรับปรุงอาคาร จํานวน 34 คําวินิจฉัย 

1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร หรือ ปรับปรุงอาคารในประเด็นการสงมอบงานลาชา จํานวน 20 คําวินิจฉัย 

2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกวดราคาจางกอสรางอาคาร จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางเปนท่ีปรึกษาและควบคุมงานกอสราง จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร หรือ ปรับปรุงอาคารในเรื่องอ่ืน ๆ จํานวน 6  คําวินิจฉัย 

(4.2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางเหมาบริการและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ จํานวน 7 คําวินิจฉัย 

(4.3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง หรือ ปรับปรุงอาคาร จํานวน 34 คําวินิจฉัย 
1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร หรือ ปรับปรุงอาคารในประเด็นการสงมอบงานลาชา จํานวน 20 คําวินิจฉัย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.289/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาและใหชดใชคาเสียหาย 
เพราะผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญา แตเปนเพราะผูฟอง
คดีเพ่ิมปริมาณงานเปนจํานวนมาก 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ใหศาลปกครองชั้นตน
ดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีใหม เพราะศาล
ชั้นตนพิจารณา
ขอเท็จจริงไมครบถวน 

2 อ.201/2552 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหคืนคาปรับ และชดใชคาใชจายอ่ืน เนื่องจากผูฟอง
คดีโดนปรับเพราะสงมอบงานลาชากวากําหนด 
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับงานตรวจรับงานในแต
ละงวดลาชา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ใหคืนคาปรับในสวนท่ีผู
ถูกฟองคดีตรวจรับงาน
ลาชา และใหคืน
คาใชจายท่ีไมอยูใน
สัญญาท่ีไดหักไวดวย 
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3 อ.64/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญาและเรียกคาปรับท่ีไมเปน
ธรรม และระงับการประกวดราคาจางกอสรางสวนท่ียัง
ไมแลวเสร็จ เพราะผูฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไม
สามารถสงมอบงานตามกําหนดได แตเห็นวาเปนเพราะ
ผูถูกฟองคดีเพ่ิมปริมาณงานใหและขยายระยะเวลาให
นอยเกินไป 
-ผูถูกฟองคดีฟองแยงกรณีผิดสัญญาดวย 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ศาลชั้นตนพิพากษาใหผู
ฟองคดีชดใชเบี้ยปรับแก
ผูถูกฟองคดีตามคําฟอง
แยง แตผูฟองคดีเปน
บุคคลลมละลายระหวาง
การพิจารณาคดี แตไมได
ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเขาดําเนินคดีแทน 
จึงใหสงสํานวนกลับไป
ยังศาลชั้นตนใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาให
ถูกตอง 

4 อ.412/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางปรับปรุงหองเรียน 
-ใหเพิกถอนคําสั่งวาผูฟองคดีไดสงมอบงานวันท่ี 6 
ธันวาคม และใหมีคําสั่งวาสงมอบในวันท่ี 18 ตุลาคม ท่ี
ไดสงมอบงานจริง และใหเพิกถอนคําสั่งใหใชคาปรับ
จากการสงมอบงานลาชา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

เม่ือผูฟองคดีสงมอบงาน
แลวมีการแกไขอีกเพราะ
งานยังไมเรียบรอย จึงถือ
วาผูฟองคดียังไมไดสง
มอบผลงานในวันท่ี 18 
ตุลาคม การคิดคาปรับ
จึงชอบแลวไมไดเปนการ
กลั้นแกลงผูฟองคดี  ยก
ฟอง 

5 อ.684/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหคืนคาปรับแกผูฟองคดี เพราะผูถูกฟองคดีได
ยกเลิกการขยายเวลาจํานวน 45 วันเพราะฝนตกหนัก 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

เม่ือผูถูกฟองคดีได
ยินยอมขยายระยะเวลา
ใหแกผูฟองคดีไปแลว 
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โดยเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัยนั้นไมถูกตอง ถือวาเปนการเสนอสนอง
ตองตรงกัน ตองผูกพัน
ตนตอเจตนาท่ีแสดง
ออกไป การมายกเลิก
การขยายเวลาภายหลัง
จึงไมชอบ จึงใหคืน
คาปรับท่ีไดปรับเกินมา
ใหแกผูฟองคดี 

6 อ.766/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาปรับปรุงตกแตงภายในและภูมิทัศน 
-ขอใหชดใชคาปรับท่ีปรับไปเพราะผูฟองคดีเห็นวาได
พิจารณาผิดพลาด และใหใชดอกเบี้ยคาจางบางงวดงาน
ท่ีชําระลาชา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

หากผูฟองคดีดําเนินการ
ไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา ผูถูกฟอง
คดีมีสิทธิสงวนสิทธิการ
คิดคาปรับได การปรับจึง
ชอบแลว แตใหชําระ
ดอกเบี้ยการจายงวดงาน
ลาชา 

7 อ.5334/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหเพิกถอนการเลิกสัญญาและใหชดใชคาเสียหาย
และคางานสวนท่ีเหลือ และใหคืนหลักประกัน เพราะผู
ฟองคดีถูกยกเลิกสัญญาดวยเหตุวาไมนาจะทํางานตอจน
สําเร็จไดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเพียง 7 วัน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีสงงานในแตละ
งวดลาชามาตลอด และ
ไมสามารถสงมอบ
ผลงานภายใน
กําหนดเวลาได จึงถือวา
ผิดสัญญา ผูถูกฟองคดี
ชอบท่ีจะยกเลิกสัญญา 
และเม่ือผูฟองคดีผิด
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สัญญา จึงสามารถริบ
หลักประกันท้ังหมดได 

8 อ.47/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางออกแบบอาคาร 
-ถูกยกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถสงมอบแบบท่ี
ตองการได 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีไมสามารถสง
มอบงานตามสัญญา 
และผูถูกฟองคดีเห็นวา
ไมสามารถสงมอบงาน
ตามกําหนดได การบอก
ยกเลิกสัญญาจึงชอบ
แลว ยกฟอง 

9 อ.122/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ถูกปรับเนื่องจากสงงานลาชาเพราะมีการปรับเปลี่ยน
แบบตามความตองการ และแมมีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาแลวก็ไมคืนคาปรับให 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีทํางานลาชา 
และยังหยุดทํางานเพ่ือ
รอการพิจารณาคําขอท้ัง
ท่ียังทํางานตอไปได ผูถูก
ฟองคดีจึงมีสิทธิปรับ แต
คาปรับนั้นสูงเกินกวา
ความเปนจริง ใหคืน
คาปรับบางสวน 

10 อ.233/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ไมไดรับคาจางงวดสุดทายเพราะผูถูกฟองคดีเห็นวายัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จท้ังท่ีไมมีงานท่ีตองการในแบบท่ี
ตกลง ตอมายังปรับผูฟองคดีเพราะเหตุสงงานลาชา 
และถูกยกเลิกสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

งานท่ีตองการตามแบบ
นั้นเปนสวนหนึ่งของ
สัญญา จึงถือวาผูฟองคดี
ไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จทันเวลาได จึงมี
สิทธิยกเลิกสัญญาได จึง
ใหผูฟองคดีชําระคาปรับ 
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และคาจางผูดําเนินการ
แทน แตมีสิทธิรับคาจาง
งวดสุดทายบางสวน 

11 อ.463/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับจางกอสรางอาคารเรียน 
-ถูกปรับคาจางในหลายงวดงาน เนื่องจากสงงานลาชา
เพราะไมสามารถเขาดําเนินการไดทันที ตองขออนุญาต
ใชวัสดุซ่ึงพิจารณานานกวา 300 วัน และการ
ปรับเปลี่ยน การทดสอบตาง ๆท่ีคณะกรรมการตรวจ
การจางสั่งใหกระทําการ 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีทํางานลาชา 
แมหักวันจากการ
พิจารณาอนุมัติการใช
วัสดุก็ยังไมหลุดพนความ
รับผิดตามสัญญา แต
คาปรับนั้นหากสูงเกินไป
ศาลสามารถปรับลดได 
จึงวินิจฉัยใหปรับคง
คาปรับลงจํานวนหนึ่ง 

12 อ.749/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงค  
-ถูกปรับเพราะสงงานลาชา เพราะวัสดุอุปกรณราคา
สูงข้ึนและขาดแคลน แตตอมามีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรการชวยเหลือผูประกอบการกอสรางใหขยายเวลา
ใหไดโดยไมคิดคาปรับ 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีไมอยูในขาย
ไดรับความชวยเหลือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ี
สามารถขยายระยะเวลา
แลวจะไมตองเสียคาปรับ  
ยกฟอง 

13 อ.968/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ถูกปรับเนื่องจากสงงานลาชา เพราะผูฟองคดีเสียเวลา
ไมสามารถทํางานไดโดยท่ีไมใชความผิดของผูฟองคดี 
จํานวน 137 วัน และไดขอขยายระยะเวลาในงวด
สุดทายแลวแตไมไดรับอนุมัติ 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

เหตุท่ีลาชาสวนใหญเปน
เพราะความบกพรองของ
ผูฟองคดี แตก็มีท่ีเปน
ความบกพรองของผูถูก
ฟองคดีดวย ใหคืน
คาปรับบางสวน 
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14 อ.1457/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางเหมาปรับปรุงหองเรียน 
-ถูกบอกเลิกสัญญา เพราะไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ 
เพราะเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก 

บุคคลภายนอก ผูถูกฟองคดีมีสิทธิปรับผู
ฟองคดีไดเพราะไม
สามารถทํางานใหแลว
เสร็จ แตผูถูกฟองคดีก็
ตองชําระคาจางในงานท่ี
รับมอบกันไปแลวดวย 

15 อ.349/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถทํางานเสร็จไดทัน
ตามสัญญา แตผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีตางหากท่ีผิด
สัญญา เพราะตรวจรับงานลาชา แกไขแบบหลายครั้ง 
และเขาไปปรับปรุงแกไขอาคารจนทําใหตองเสียเวลา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จ
ทันเวลา และผูถูกฟอง
คดีไดขยายระยะเวลา
ตามสมควรแลว จึงมี
สิทธิบอกเลิกสัญญา และ
ถือวาผูฟองคดีผิดสัญญา 
ตองชดใชคาเสียหาย 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
16 คําสั่ง 11/2549

  
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร (รับจางชวง) 
-ถูกบอกเลิกสัญญาแลวหามเคลื่อนยายสิ่งของ ออกจาก
ท่ีกอสราง 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีไมไดรับอนุญาต
จากผูถูกฟองคดีในการ
รับจางชวง ดังนั้นการ
บอกเลิกสัญญาหรือการ
สั่งการใดท่ีเก่ียวของจึง
ไมมีผลกับผูฟองคดี ผู
ฟองคดีจึงไมใชผู
เดือดรอนเสียหาย 
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17 คําสั่ง 
457/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งยกคําขอดําเนินคดีโดย
ยกเวนคาธรรมเนียมศาล)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จ แตผูฟองคดีโตแยงวามีการเปลี่ยนแบบหลายครั้ง 
ทําใหเสียหายและเสียเวลาอยางมาก แตไดรับการขยาย
เวลาเพียง 31 วัน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ไมมีเหตุผลใหยกเวน
คาธรรมเนียมศาล  ยก
คําขอ 

18 คําสั่ง 
383/2551 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งยกคําขอใหดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการ)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ผูฟองคดีขอบอกเลิกสัญญาและขอใหชดใชคาเสียหาย 
เพราะผูถูกฟองคดีผิดสัญญา 

บุคคลภายนอก
(บริษัท) 

อนุญาตตามคําขอให
ดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการ 

19 คําสั่ง 
690/2552 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางสวนไว
พิจารณาและคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคํา
ฟองไวพิจารณา)  

สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงค 
-ถูกบอกเลิกสัญญาและเรียกคาปรับเพราะไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดได แตผูฟองคดีเห็นวาท่ี
ลาชาเพราะผูถูกฟองคดีใหทํางานนอกเหนือสัญญา และ
มีการเปลี่ยนแบบแปลน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

การบอกเลิกสัญญาและ
เรียกใหชําระคาปรับเปน
การใชสิทธิเรียกรองของ
ผูถูกฟองคดี มิใชคําสั่ง
ทางปกครอง หากผูฟอง
คดีไมเห็นดวยก็สามารถ
เพิกเฉยไมชําระ ผูถูก
ฟองคดีตองใชสิทธิทาง
ศาลเรียกรองเอา  

20 คําสั่ง 11/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสา
รบบ)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ไมไดรับการขยายเวลาตามท่ีขอ (ขอ 208 วัน ให 98 
วัน) ทําใหตองชําระคาปรับ ตรวจรับงานชาทําใหเบิกเงิน
ไมได งวดงานผิดพลาดขอแกไมได ทําใหไดรับความ
เสียหาย 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

คําอุทธรณมีลักษณะเปน
คําขอใหพิจารณาใหม  
ใหสงกลับไปศาลชั้นตน
ใหพิจารณาตอไป 
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2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกวดราคาจางกอสรางอาคาร จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.276/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรียน 
-ขอใหเพิกถอนผลการประกวดราคา และผลการอุทธรณ
ท่ีผูฟองคดีอุทธรณกรณีท่ีคณะกรรมการประกวดราคา
เห็นวาหนังสือมอบอํานาจของผูฟองคดีไมถูกตอง 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดียื่นอุทธรณเม่ือ
พนเวลา จําหนายคดี 
ศาลชั้นตนพิพากษาวา
การมอบอํานาจไมชอบ 
ถือวายื่นราคาเดิม บริษัท
อ่ืนท่ียื่นราคาต่ํากวาจึง
ชนะการประกวดราคา   

2 อ.63/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ประกวดราคากอสรางอาคารเรียน 
-ถูกยึดหลักประกันซองเพราะยื่นราคาท่ีเกินกวาราคา
กลาง ซ่ึงผูถูกฟองคดีเห็นวาเง่ือนไขการยื่นซองประกวด
ราคา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

เง่ือนไขการยื่นซอง
ประกวดราคาไดกําหนด
ไวอยางชัดเจนแลว เม่ือผู
ฟองคดีทําผิดเง่ือนไข    
ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิยึด
หลักประกันซองได 

3 อ.606/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ประกวดราคาจางกอสรางถนน 
-ขอใหเพิกถอนผลการประกวดราคา และยกเลิกหารยึด
หลักประกันซอง เพราะผูฟองคดีมาไมทันการเปดซอง
ประกวดราคาเพราะเขาผิดประตูทําใหถึงลาชาไปเพียง 
5 นาที แตถูกตัดสิทธิ 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีไดรับทราบ
รายละเอียดการประกวด
ราคาเปนอยางดีแลว 
หากไมคุนเคยกับแผนผัง
สถานท่ีประมูล ก็ตอง
เตรียมความพรอม การ
มาไมทันเขาประมูลจึง
ไมใชเหตุสุดวิสัย แต
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สมควรลดเบี้ยปรับใหยึด
หลักประกันซองเพียง
รอยละ 20 เพราะผูถูก
ฟองคดีไมไดเสียหายมาก 

4 อ.133/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ประกวดราคาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหคืนหลักประกันซองเพราะผูฟองคดีถูกยึด
หลักประกันซองเนื่องจากเขารวมการประกวดราคาไม
ทันเวลาเพราะเกิดอุบัติเหตุซ่ึงเปนเหตุสุดวิสัย 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

การขับรถบนทองถนน
ตองคาดหมายไดวาอาจ
เกิดอุบัติเหตุได จึงควร
เดินทางมาตั้งแตเนิ่นๆ 
ไมเปนเหตุสุดวิจัย ผูถูก
ฟองคดีมีสิทธิยึด
หลักประกันซอง แตให
ลดการยึดหลักประกัน
ซองไวเพียงรอยละสิบ
เพราะมาชาไปเพียง 15 
นาที 

5 อ.374/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร  
-ถูกริบเงินประกันซองประกวดราคาเพราะกระทําการ
ผิดเง่ือนไขการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ไมมายื่นซองประกวด
ราคาถือวาผิดสัญญา
ประกันซอง ตองชําระ
เบี้ยปรับ แตใหลดเบี้ย
ปรับลงบางสวน และให
คืนหลักประกันซองเม่ือ
ไดชําระเบี้ยปรับแลว 

 

 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

149 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง  

อ.276/2551 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

ประกวดราคาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหเพิกถอนคําสั่งผลการตัดสินการประกวดราคางาน
กอสราง เพราะไมชนะการประกวดราคาเพราะการมอบ
อํานาจไมถูกตอง ท้ังท่ีเปนผูยื่นราคาต่ําท่ีสุด 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ยื่นอุทธรณเม่ือพน
กําหนดระยะเวลา  ให
ยกอุทธรณและจําหนาย
คดีออกจากสารบบความ 

3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางเปนท่ีปรึกษาและควบคุมงานกอสราง จํานวน 2 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.947/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางเปนท่ีปรึกษาและควบคุมงานกอสราง 
-ใหชําระคาจางออกแบบ คาควบคุมงาน และคาเสียหาย 
รวมท้ังคืนหลักประกัน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

เม่ือไดรับมอบงานจากผู
ฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดี
จึงตองชําระสินจาง และ
เม่ือผูฟองคดีสงมอบงาน
พนภาระผูกพันแลว ก็
ตองคืนหลักประกัน
ใหแกผูฟองคดี 

2 อ.1071/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางควบคุมงานกอสราง 
-ขอใหแกไขงานตามคําสั่งของผูฟองคดี และขอใหชําระ
คาเสียหายแกผูฟองคดี 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

แมวาผูรับงานกอสรางจะ
ดําเนินการไมเรียบรอยตาม
งวดงาน แตผูฟองคดีไดทํา
การควบคุมการกอสรางตาม
สัญญาแลว ยอมถือวาได
ดําเนินการตามสญัญาอยาง
ครบถวนแลว จึงตองจาย
คาจางแกผูฟองคดี 
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4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร หรือ ปรับปรุงอาคารในเรือ่งอ่ืน ๆ จํานวน 6 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.227/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหชําระคาเสียหายและคาใชจายตางๆ และใหคืน
หลักประกัน เพราะถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมเขา
ปฏิบัติงาน เพราะผูฟองคดีเห็นวาพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางไม
เรียบรอย ตางไปจากสัญญาอยางมาก 
 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) โดยเจา
พนักงานพิทักษ
ทรัพย 

ตางฝายตางบอกเลิก
สัญญา แมวาจะไม
ปรากฏเหตุในการเลือก
สัญญาไดท้ังสองฝาย แต
เม่ือท้ังสองฝายตกลง
ยกเลิกสัญญากันโดยมิใช
ความผิดของฝายใด 
สัญญาจึงเลิกไป คูกรณี
กลับสูฐานะเดิม ตางฝาย
เรียกคาเสียหายตอกัน
ไมได และใหคืน
หลักประกันสัญญา 

2 อ.64/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางหอพักขาราชการ 
-ขอใหจายเงินชดเชยคากอสรางเพราะไดขอใหมีการใช
หลักเกณฑใหใชสัญญาปรับราคาได แตเนื่องจากขณะทํา
สัญญาไมไดกําหนดใหเปนสัญญาปรับราคาได และผูถูก
ฟองคดีไดทําการปรับราคาใหแลวแตเม่ือหารือกับสํานัก
งบประมาณแลวไมอนุมัติใหปรับราคาเพราะไมได
กําหนดไวในสัญญาตั้งแตตน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

เม่ือผูถูกฟองคดีไดตกลง
แกไขสัญญาโดยปรับ
ราคาแกผูฟองคดีแลว 
ถือวาเปนการตกลงโดย
ความยินยอมของท้ังสอง
ฝายสามารถใชบังคับ
ระหวางคูสัญญาได การ
อางวาไมไดกําหนดให
เปนสัญญาปรับราคาได
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ภายหลังจึงไมเปนธรรม
แกผูฟองคดี  ใหชดใช
เงินชดเชยคากอสรางแก
ผูฟองคดี 

3 อ.304/2552 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางโรงเรือน 
-ขอใหผูถูกฟองคดีคืนคาปรับตามความเห็นของ
กรมบัญชีกลาง เพราะผูถูกฟองคดีไมยอมคืนคาปรับ
เพราะตองการนําไปหักกลบลบหนี้กับอีกสัญญาหนึ่ง 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

การท่ีอีกสัญญาหนึ่งยังมี
ขอพิพาทเรื่องการบอก
เลิกสัญญากันอยู จึงยัง
ไมสามารถหักลบกลบ
หนี้กันได ผูถูกฟองคดีจึง
ตองคืนคาปรับแกผูฟอง
คดีพรอมดอกเบี้ย 

4 อ.675/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางปรับปรุงอาคาร 
-ขอใหชดใชเงินคาจางงวดท่ีเหลืออยู เพราะผูถูกฟองคดี
ยังไมยอมชําระใหเพราะเห็นวาดําเนินงานไมถูกตองตาม
ข้ันตอน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีชอบท่ีจะไดรับ
คาจางในงวดงานท่ีสง
มอบงานเรียบรอยตาม
สัญญาแลว สวนงวดงาน
ท่ียังไมแลวเสร็จตาม
สัญญา ก็ยังไมมีสิทธิ
ไดรับ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
5 คําสั่ง 

104/2544 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ถูกปฏิเสธการจายเงินชดเชยเพราะไมเขาเง่ือนไขการ
ชวยเหลือผูประกอบกิจการกอสราง 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

คดีนี้เปนเรื่องสัญญาทาง
ปกครองและฟองเม่ือยัง
ไมพนกําหนดระยะเวลา 
ใหรับคําฟองไวพิจารณา 
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6 คําสั่ง 41/2545
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาจางเหมาปรับปรุงบานพักขาราชการ 
-ถูกปฏิเสธการจายเงินเพ่ิมตามสูตรปรับราคา เพราะยื่น
คําขอมาหลังจากพนกําหนดระยะเวลา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

สัญญาดังกลาวไมใช
สัญญาทางปกครอง ยก
ฟอง  

คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางเหมาบริการและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ จํานวน 7  คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.849/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา)  
สัญญาจางเหมาพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานทรัพยสิน 
-ถูกปฏิเสธการโอนสิทธิเรียกรองเพราะมหาวิทยาลัยเห็น
วาไมไดเปนการโอนสิทธิเรียกรองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

การโอนสิทธิเรียกรองมี
ผลไมสมบูรณเพราะไมได
รับความยินยอมจากผู
รวมกระทําการ จึงไม
สามารถเรียกรองคาจาง
จากผูถูกฟองคดี ยกฟอง 
 

2 อ.1095/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางทําของ (ปลูกหญาเทียม) 
-โตแยงคาปรับเพราะสงงานลาชาเนื่องจากปรับเกินรอย
ละ 10 ของสัญญา 

บุคคลภายนอก ผูถูกฟองคดีมีสิทธิปรับ
ได แตศาลพิจารณาแลว
ใหลดคาปรับบางสวนให
เหมาะสม 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
3 คําสั่ง 82/2545

  
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาซ้ือขายเครื่องบันทึกขอมูลตรวจคลื่นหัวใจ 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถสงมอบของได แตผู
ฟองคดีแยงวาเปนเพราะคณะกรรมการตรวจรับงานไม
ยอมใหมีการสาธิตเพ่ือตรวจรับงาน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

สัญญาซ้ือขายเครื่องบันทึก
ขอมูลตรวจคลืน่หัวใจเปน
สัญญาทางแพง จึงไมอยูใน
อํานาจศาลปกครอง ไมรับคํา
ฟองไวพิจารณา 
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4 คําสั่ง 
198/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 
-ถูกเรียกคาปรับเพราะสงของลาชา แตผูฟองคดีโตแยง
วาเพราะคณะกรรมการตรวจรับไมรับของแตแรกเพราะ
อางวาไมตรงตามคุณลักษณะท่ีตกลง และไดเปลี่ยนให
แลว  

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

สัญญาซ้ือขาย
คอมพิวเตอรไมใชสัญญา
ทางปกครอง ศาล
ปกครองไมมีอํานาจ
พิจารณา 

5 คําสั่ง 
1237/2559 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร (งานถมดิน) 
-ถูกปฏิเสธการชําระเงินเพราะไมใชคูสัญญา ผูฟองคดี
แยงวาผูถูกฟองคดีรับรูมาตลอดและรับงานท่ีผูฟองคดี
ทํา จึงถือวาผูกพันผูถูกฟองคด ี

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

สงสํานวนคืนใหศาล
ปกครองชั้นตน
ดําเนินการใหถูกตองตาม
วิธีพิจารณาตอไป 

6 คําสั่ง 
437/2560 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งยกคําขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาล)  

สัญญาจางพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร  
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถสงมอบงานตาม
ขอกําหนดได ผูฟองคดีแยงวาไดทํางานตามขอกําหนด
ครบถวนแลว แตผูถูกฟองคดีบายเบี่ยงและใหทํางาน
เพ่ิมจนเสร็จไมทันเวลา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ใหผูฟองคดีดําเนินคดี
โดยยกเวนคาธรรมเนียม
ศาล 

7 คําสั่ง 
770/2560 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาไว
พิจารณา)  

สัญญาจางพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
-ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถสงมอบงานตาม
ขอกําหนดได ผูฟองคดีแยงวาไดทํางานตามขอกําหนด
ครบถวนแลว แตผูถูกฟองคดีบายเบี่ยงและใหทํางาน
เพ่ิมจนเสร็จไมทันเวลา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

การขอใหผูถูกฟองคดี
ไดรับโทษตามกฎหมาย
นั้น ไมสามารถขอใหศาล
ดําเนินการใดๆโดยตรง
ได หรือหากจะใหเปน
คดีอาญาก็ไมอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง 
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คําวินิจฉัยเกี่ยวกับขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 1 คําวินิจฉัย 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.285/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
-ขอใหจัดสรรคาใชจายในการดําเนินการรอยละ 70 
ใหแกผูฟองคดีตามขอตกลง 

บุคคลภายนอก 
(มูลนิธิสังคม
นโยบายและ
เศรษฐกิจ) 

ยกคําพิพากษาศาล
ชั้นตน และใหศาลชั้นตน
พิจารณาใหม เพราะไม
รับคําฟองเพ่ิมเติมตั้งแต
ตน และหากรับจะเปน
ธรรมกวา 
-เดิมศาลชั้นตนพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีจัดสรร
เงินใหแกผูฟองคดีให
ถูกตองตามสัญญา 

 

3.1.10 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี ตามมาตรา 9 (6) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีตามมาตรา 9 (6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีอยูเพียง 1 คํา

วินิจฉัย โดยเปนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ ดังตอไปนี ้

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1876/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมาย

กําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

เพิกถอนคําวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการตามสัญญาจาง
กอสราง 

 

บุคคลภายนอก ยกคําอุทธรณของผูรอง 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

155 

3.2 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองทีม่หาวิทยาลัยเปนผูฟองคด ี

 คณะผูวิจัยไดรวบรวมคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 157 คําวินิจฉัย ประกอบดวย   

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 71 คําพิพากษา และคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด 86 คําสั่ง โดยสามารถแยกพิจารณาตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้  

 

3.2.1 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี ตามมาตรา 9 (1) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นจะมีปรากฏแต

เพียงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดอยู 8 คําสั่งเทานั้น ยังไมมีคําพิพากษาในคดีในกลุมนี้ออกมา โดยหากพิจารณาการฟองคดีตามมาตรา 9 (1) ของมหาวิทยาลัยก็จะเห็นไดวา 

จะเปนการฟองโตแยงการเขามาออกคําสั่งหรือการวางหลักเกณฑขององคกรตาง ๆ ซ่ึงกระทบตอการทํางานของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

451/2547
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

ขอใหเพิกถอนความเห็นของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติกรณีไมใหเชิญนายสุลักษณ ศิวรักษ 
มาบรรยาย 

หนวยงานอ่ืน 
(คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ) 

ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ไมใชคําสั่ง
ทางปกครอง ผูฟองคดี
ไมใชผูเสียหาย 

2 คําสั่ง 
400/2554
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครอง) 

ขอเพิกถอนมตสิภามหาวิทยาลัยท่ียกเลิกมติท่ีประชุม
มหาวิทยาลัยและประกาศแตงตั้งผูอ่ืนเปนอธิการบดี 

สภา
มหาวิทยาลัย 

ใหทุเลาการบังคับมติ
ของสภามหาวิทยาลัย 

3 คําสั่ง 
178/2556 

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ

ขอเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือของกยศ. ท่ีจะไมใหมีการ
จัดสรรเงินสําหรับการกูยืมเงินในปการศึกษาถัดไปของ
มหาวิทยาลัย เพราะไมไดทําตามระเบียบ  

หนวยงานอ่ืน 
(กยศ) 

ใหรับคําฟองของผูฟอง
คดีไวพิจารณา เพราะถือ
วาเปนผูเดือดรอน
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คําสั่งไมรบัคําฟองไวพิจารณา)  เสียหายเนื่องจากไมได
รับการจัดสรรเงินกูยืม
ใหกับนักศึกษาของ
สถาบัน 

4 คําสั่ง 
284/2557
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนหนังสือคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย เพราะเห็น
วาผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจออกระเบียบดังกลาว  

กพอ. ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะหนังสือซักซอม
ดังกลาวมีลักษณะเปน
หนังสือเวียน มิใชกฎ จึง
ถือวาผูฟองคดีไมใชผู
เดือดรอนเสียหาย 

5 คําสั่ง 
117/2558
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครอง) 

ขอเพิกถอนการวินิจฉัยอุทธรณและมติท่ีใหเพิกถอน
ลงโทษปลดออกจากราชการของผูฟองคดี เพราะเห็นวา
กระบวนการมิชอบ เนื่องจากกฎหมายมิไดใหอํานาจใน
การมอบอํานาจพิจารณาเรื่องดังกลาว 

กพอ. การใหอุทธรณตอ กพอ. 
เปนการตรวจสอบ
ควบคุมการออกคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยในฐานะ
องคกรท่ีเหนือข้ึนไป ผล
คําวินิจฉัยจึงผูกพันผูฟอง
คดีจนกวาจะมีการเพิก
ถอนโดยองคกรผูมี
อํานาจ ผูฟองคดีจึงมิใชผู
เดือดรอนเสียหาย 

6 คําสั่ง 
484/2558
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย(คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนมต ิกพอ. ท่ีเพิกถอนการปลดขาราชการออก
จากตําแหนงเพราะกระทําผิดวินัยรายแรงของผูฟองคดี 
เพราะดําเนินการไมถูกตองตามกระบวนการ และใช
ดุลพินิจไมชอบ 

กพอ. การใหอุทธรณตอ กพอ. 
เปนการตรวจสอบ
ควบคุมการออกคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยในฐานะ
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องคกรท่ีเหนือข้ึนไป ผล
คําวินิจฉัยจึงผูกพันผูฟอง
คดีจนกวาจะมีการเพิก
ถอนโดยองคกรผูมี
อํานาจ ผูฟองคดีจึงมิใชผู
เดือดรอนเสียหาย 

7 คําสั่ง 
122/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

ขอเพิกถอนขอบังคับและประกาศของสภาเทคนิค
การแพทยเรื่องหลักเกณฑการรับรองปริญญา โดยเห็น
วาไมมีอํานาจกระทํา 

องคกรวิชาชีพ 
(สภาเทคนิค
การแพทย) 

ใหรับขอหาท่ีขอเพิกถอน
ขอบังคับของผูถูกฟอง
คดีไวพิจารณา เพราะ
เปนผูเดือดรอนเสียหาย
เนื่องจากไมสามารถรับ
นักศึกษาใหมได 

8 คําสั่ง 
367/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ
คําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

เพิกถอนคําสั่งใหรื้อถอนตนไมและสิ่งกอสรางท่ีรุกล้ํา  
ลํารางสาธารณะ เพราะเห็นวาการปลูกตนไมนั้นมีมา
กอนท่ี พรบ ควบคุมอาคารจะใชบังคับ และการสราง
สะพานเหล็กเพ่ือขามลํารางก็ไมไดกีดขวางทางน้ํา 

หนวยงานอ่ืน 
(กทม) 

หนังสือดังกลาวเปนเพียง
หนังสือแจงวาผูฟองคดี
รุกล้ําลํารางเทานั้น มิได
เปนคําสั่งทางปกครอง ผู
ฟองคดีจึงมิใชผู
เดือดรอนเสียหาย 
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3.2.2 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี ตามมาตรา 9 (3) 

คดีในกลุมนี้จะมีปรากฏแตเพียงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดอยู 6 คําสั่งเทานั้น โดยยังไมมีคําพิพากษาในคดีในกลุมนี้ออกมา โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยฟองคดี

เรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิด โดยมีผูถูกฟองเปนเม่ือพิจารณาจากผูถูกฟองคดีหนวยงานอ่ืนจํานวน 2 คดี เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คดี 

และอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน 1 คดี ดังตอไปนี้ 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

481/2556
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับคํารองขอขยาย
ระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําพิพากษาไว
พิจารณา)  

ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองในเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินให
เปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดี เพราะไดแกไขการจด
ทะเบียนท่ีดินโดยไมมีอํานาจ และชดใชคาเสียหาย 

หนวยงานอ่ืน
(กรมท่ีดิน) 

ไมรับคํารองขอขยาย
ระยะเวลา 

2 คําสั่ง 
368/2551
  

คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของ
เจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

เรียกใหชดใชเงินคืน ตามหนังสือรับสภาพหนี้ในสวนท่ี
ไดรับเงินเกินไปใหชดใชคืน เพราะถูกปลดออกจาก
ราชการ กรณีทุจริตตอหนาท่ี 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเกินกําหนด
ระยะเวลา 
 

3 คําสั่ง 
492/2555
  

คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของ
หนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย (คํารองอุทธรณคําสั่ง
ไมรับฟองไวพิจารณา)  

เรียกใหจายเงินคาทดแทนในอสังหาริมทรัพยในสวนท่ี
ตอเติมเพ่ิมทําใหไมสามารถนําไปใชประโยชนไดและให
ใชคาเวนคืนท่ีดินในสวนนั้น เพราะจายคาทดแทนการ
เวนคืนคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

หนวยงานอ่ืน 
(กรมทางหลวง
ชนบท) 

ใหรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะไดดําเนินการตาม
เง่ือนไขการฟองคดีแลว 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

159 

4 คําสั่ง 
366/2556
  

คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของ
เจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

เรียกใหชดใชเงินชวยเหลือคืนเนื่องจากไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในการออกจากราชการเพ่ือเริ่มอาชีพใหม
ตามมาตรการของรัฐบาล แตกลับมารับราชการใหม 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะฟองเกินกําหนด
ระยะเวลา 

5 คําสั่ง 
318/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของ
เจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

เรียกคืนเงินเดือนและเงินประกันสังคมท่ีไดรับไปคืน 
เพราะถูกลงโทษปลดออกฐานละท้ิงงาน จึงไมมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนและเงินประกันสังคมตั้งแตท่ีไดละท้ิงงาน 

เจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

การไดทรัพยมาโดยไม
ควรได ถือเปนเรื่องลาภ
มิควรไดตาม ปพพ. ซ่ึง
อยูในอํานาจศาล
ยุติธรรม 

6 คําสั่ง 
373/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือ
ความรับผิดอยางอ่ืนของเจาหนาท่ีของรัฐอัน
เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่ง
อ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร (คํารอง
อุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

เรียกใหชดใชเงินชวยเหลือคืนเนื่องจากไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในการออกจากราชการเพ่ือเริ่มอาชีพใหม
ตามมาตรการของรัฐบาล แตกลับมารับราชการใหม 

เจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา 
เพราะการไดรับเงิน
ชวยเหลือไปโดยไมมีสิทธิ
ไดเพราะไมทําตาม
หลักเกณฑนั้น ถือเปน
เรื่องลาภมิควรไดตาม 
ปพพ. ซ่ึงอยูในอํานาจ
ศาลยุติธรรม 
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3.2.3 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี ตามมาตรา 9 (3) และ 9 (4) 

 คดีในกลุมนี้มีคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดอยางละ 1 คดี เทานั้น โดยเปนประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับการท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองคาเสียหายจาก

การท่ีเจาหนาท่ีทุจริตและเรียกใหผูบังคับบัญชารับผิดตามสัญญาคํ้าประกันดวย และกรณีเรียกเงินคืนจากการผิดเง่ือนไขการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.1065/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

เจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย และคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา
ทางปกครอง (อุทธรณคําพิพากษา) 

ใหชดใชจากการทุจริตยักยอกเงินคาลงทะเบียนเรียน 
และจากการท่ีผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลยใหมีการ
ทุจริต และใหผูคํ้าประกันตามสัญญาจางรวมชดใชดวย 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหาย โดยใหหัก
ความบกพรองของ
หนวยงานออกรอยละ 
50 และหากผูทุจริตได
ชดใชเปนจํานวนเทาใด
แลว ใหนําไปหักสวนท่ี
ตองชดใชของผูถูกฟอง
คดีท่ี 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

253/2554 
คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาท่ีรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และ
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

เรียกคืนเงินชวยเหลือจากการเขารวมโครงการเกษียณ
กอนกําหนดของของผูฟองคดี และชดใชคาเสียหาย 
เนื่องจากผูถูกฟองคดีไมไดเปนไปตามเง่ือนไขของ
โครงการ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ใหรับคําฟองขอหาท่ี
เก่ียวกับการชดใชเงิน
เนื่องจากผิดสัญญาทาง
ปกครองไวพิจารณา 
เพราะไดฟองคดีภายใน
กําหนดระยะเวลา 
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3.2.4 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี ตามมาตรา 9 (4) 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีตามมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีจํานวนถึง 140       

คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 70 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 70 คําสั่ง โดยสามารถพิจารณาจัดหมวดหมูคดีตามบุคคลผูฟองคดี

และประเด็นท่ีพิพาทไดดังตอไปนี ้

 

(1) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “อาจารยมหาวิทยาลัย” เปนผูถูกฟองคดี  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองท่ีผูถูกฟองคดีเปนอาจารยมหาวิทยาลัยนั้น เปนสัญญาท่ีเก่ียวกับการลาไปศึกษาตอหรือไปศึกษาอบรมหรือทํางานวิจัยใน

ประเทศและตางประเทศ และมีการกระทําท่ีผิดสัญญาเกิดข้ึน โดยปรากฏคําวินิจฉัยท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองจํานวน 54        

คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 32 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 22 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี ้

 

(1.1) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองคดีทํางานชดใชทุนไมครบกําหนดตามสัญญา จํานวน 32 คําวินิจฉัย  

(1.1.1) คดีท่ีผูถูกฟองคดีไมทํางานชดใชทุนตามสัญญาดวยการกระทําของผูถูกฟองคดีเอง จํานวน 26 คําวินิจฉัย 

1) กรณีท่ีผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการกอนชดใชทุนครบ จํานวน 23 คดี 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.188/2548 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาขาราชการไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินท่ียังชําระไมครบ เนื่องจากลาออกจาก
ราชการกอนใชทุนจบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

2 อ.32/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ยกฟองเพราะขาดอายุ
ความ 
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3 อ.281/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการเปนแพทยประจําบานเพ่ือฝกอบรมแพทย
เฉพาะทาง 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

4 อ.732/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

5 อ.440/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาใหพนักงานไปศึกษาอบรมตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ (เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหโอนไป
ชดใชทุนหนวยงานอ่ืน) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ผูฟองคดีเปนพนักงาน 
ไมใชขาราชการ จึงไม
สามารถไปชดใชทุนใน
หนวยงานอ่ืนได ใหผูถูก
ฟองคดีชดใชเงินคืน 

6 อ.340/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาลาศึกษาตอดวยทุนรัฐบาล 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

7 อ.559/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาขาราชการไปศึกษาอบรมตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

8 อ.889-890 
/2556 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ (เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหโอนไป
ชดใชทุนท่ีหนวยงานอ่ืน) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคืน 
แตใหลดเบี้ยปรับลงตามสวน 
เพราะไดเขาปฏิบัติงานท่ี
หนวยงานอ่ืนของรัฐอันถือ
เปนการบริการสาธารณะ
เชนเดียวกัน 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

163 

9 อ.30/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาลาศึกษาอบรมตางประเทศดวยทุนสวนตัว 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน แตใหลดเบี้ยปรับลง
ตามสวน เพราะเม่ือผูถูก
ฟองคดีท่ีหนึ่งจะลาออก
จากราชการ เจาหนาท่ี
ของผูฟองคดีแจงตอผูถูก
ฟองคดีท่ีหนึ่งวาไมมี
พันธะผูกพันใดคางอยู 
จึงใหหักเอาสวนท่ี
ผิดพลาดนี้ออกดวย 

10 อ.309/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญารับทุนรัฐบาล 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

11 อ.1221/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการรับทุนรัฐบาล 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

12 อ.91/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนและสัญญาอนุญาตใหลาไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ 
-ใหชดใชทุนในระยะท่ี 1 และ 2 ดวย เพราะผูถูกฟองคดี
ลาออกจากราชการในขณะท่ีรับทุน และชดใชมาแต
เฉพาะทุนงวดท่ี 3 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ฟองสวนสัญญารับทุน
เกินกําหนดระยะเวลา 
สวนการฟองสัญญาใหลา
ศึกษาตอนั้นใหผูฟองคดี
ท้ังสองรวมกันชดใชตาม
สัดสวนความรับผิด 

13 อ.374/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนรัฐบาล 
-ใหชดใชทุนท่ียังชดใชไมครบ เพราะผูถูกฟองคดีทําผิด

อาจารย
มหาวิทยาลัย

ผูถูกฟองคดีตองชดใช
เงินตามสัญญา จะอางวา
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สัญญารับทุนเนื่องจากลาออกจากราชการโดยยังมิได
ชดใชทุน โดยผูถูกฟองคดีโตแยงวาไดชําระเงินจํานวน 1 
เทาของทุน ซ่ึงครบถวนแลว 

และผูคํ้าประกัน ชดใชเพียง 1 เทา ตาม
ระเบียบใหมไมได ให
ชดใชเงิน 2 เทาของทุน 
ตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา 

14 อ.533/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ และสัญญาทุน
รัฐบาล 
-ใหชดใชเงินท่ีจะตองชดใชคืนตามสัญญา 2 เทา เพราะ
ผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการโดยยังชดใชทุนไมครบ 
(ไดชดใชแลวแตยังไมครบจํานวน) 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ผูถูกฟองคดีท้ังสี่ตอง
รวมกันชดใชเงินท่ียัง
ชดใชไมครบตามท่ีระบุไว
ในสัญญา 

15 อ.1934/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
-ใหชดใชเงินท่ีจะตองชดใชคืนตามสัญญา 2 เทา เพราะ
ผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการโดยยังชดใชทุนไมครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
ไมมีเหตุลดเบี้ยปรับ 

16 อ.132/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญากูเงินเพ่ือศึกษาตอ 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชเงินครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน และใหลดเบี้ยปรับ
ลงตามสวน 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
17 คําสั่ง 7/2547 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา

รองอุทธรณคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา)  
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหรับคําฟองเพราะได
ฟองภายในกําหนด
ระยะเวลา 

18 คําสั่ง 
179/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

165 

19 คําสั่ง 
471/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนหมด 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

20 คําสั่ง 10/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา)   

สัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนหมด 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

21 คําสั่ง 
239/2550
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งยกคํารองขอใหเรียกบุคคล
เขามาแทนท่ีคูกรณีท่ีถึงแกความตาย)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีขอลาออกและขอ
ชดใชทุนตามสัญญา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ยกคําขอใหผูเขามา
แทนท่ีคูกรณีท่ีถึงแก
ความตาย เพราะขอเม่ือ
คดีถึงท่ีสุดแลว 

22 คําสั่ง 
310/2550 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางประเด็น
ไวพิจารณา)  

สัญญาไปทํางานวิจัยท่ีตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีขอลาออกจาก
ราชการกอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

23 คําสั่ง 
433/2550 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบตามสัญญา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองภายในกําหนด
ระยะเวลา 
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2) กรณีผูถูกฟองคดีโอนไปรับราชการในหนวยงานอ่ืน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.807/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาการรับเงินอุดหนุนการศึกษาของอาจารยและ
บุคลากร 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีโอนไปรับราชการท่ี
หนวยงานอ่ืนกอนท่ีจะชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

 

3) กรณีผูถูกฟองคดีไมทํางานหรือละท้ิงงานไป จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 81/2550 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา

รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  
สัญญารับทุนเพ่ือการศึกษาตอ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีปฏิบัติงานชดใชทุนไม
ครบตามจํานวนวันตามสัญญา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

2 คําสั่ง 12/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองบางขอหาไว
พิจารณา)  

สัญญารับทุนศึกษาตอภายในประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีละท้ิงงานโดยยังชดใช
ทุนไมครบ  

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองภายในกําหนด
ระยะเวลา 

 

 

 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

167 

(1.1.2) คดีท่ีผูถูกฟองคดีตองยุติการชดใชทุนจากคําส่ังของหนวยงาน จํานวน 6 คําวินิจฉัย 

1) ผูถูกฟองคดีถูกไลออกจากราชการ จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.361/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาทุนศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกไลออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน แตเม่ือผูถูกฟองคดีท่ี
หนึ่งเปลี่ยนผูคํ้าประกัน
จากผูถูกฟองคดีท่ีสอง
เปนผูถูกฟองคดีท่ีสาม
แลว ผูถูกฟองคดีท่ีสอง
จึงไมตองรับผิดดวย 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

455/2548 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกไลออกจากราชการ
เนื่องจากจงใจบายเบี่ยงไมรายงานผลการศึกษา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

3 คําสั่ง 
211/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอภายในประเทศ 
-ขอใหชดใชเพราะผูถูกฟองคดีถูกไลออกเพราะไมมา
ปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุอันควรกอนชดใชทุนหมด 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

4 คําสั่ง 
390/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดี
ใหมไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีละท้ิงงานถูกไลออก
จากราชการโดยมิไดกลบัมาชดใชทุน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 
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2) ผูถูกฟองคดีไมผานการประเมินการปฏิบัติงาน จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.290/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาอนุญาตใหไปศึกษา อบรม ทําวิจัย ใน
ตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมผานการประเมินทํา
ใหพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกอนใชทุน
ครบ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน แตใหลดเบี้ยปรับลง
ตามสมควร 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

320/2549 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษา 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีหมดสภาพความเปน
ลูกจางเพราะไมผานการประเมินการปฏิบัติงานกอน
ชดใชทุนหมด 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(1.2) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองคดีไมศึกษาจนสําเร็จการศึกษา จํานวน 11 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.344/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญารับทุนเพ่ือศึกษาตอ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะไมสามารถศึกษาจนสําเร็จได 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 
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2 อ.234/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
-ขอใหชดใชเงินคืนเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษา
จนสําเร็จได 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

3 อ.324/2558 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาทุนใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
-ขอใหชดใชเงินคืนเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษา
จนสําเร็จ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

4 อ.62/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีผิดสัญญารับทุนไม
สามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาไดและลาออกจาก
ราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

5 อ.686/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนศึกษาภายในประเทศ 
-ชดใชเงินตามสัญญาเพราะผิดสัญญาเนื่องจากผูถูกฟอง
คดีศึกษาไมสําเร็จ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหลดเบี้ยปรับตาม
สัญญาใหแกผูถูกฟองคดี
ท่ี 1 เพราะมีขอบกพรอง
ของการใหทุนและ
ระยะเวลาการใชทุนอยู
ดวย 

6 อ.1233/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนของกองทุนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ขอใหชดใชทุนเพราะไมสามารถศึกษาจนสําเร็จและ
ลาออกจากราชการ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

7 อ.594/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีพนสภาพการเปน
นักศึกษา ไมไดลงทะเบียนเรียน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

8 อ.606/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนสนับสนุนการสรรหาและการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

อาจารย
มหาวิทยาลัย

สัญญารับทุนเปนสัญญา
ทางปกครอง ไมอยูใน
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-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีผิดสัญญารับทุนไม
สามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 
-ผูคํ้าประกันอางวาเรียกใหชดใชอีกเทาหนึ่งไมไดเพราะ
ขัดกฎหมายขอสัญญาไมเปนธรรม 

และผูคํ้าประกัน บังคับของ พ.ร.บ. ขอ
สัญญาไมเปนธรรม ให  
ผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
ตามสัญญา 

9 อ.629/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษาของอาจารยและ
ขาราชการ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูฟองคดีงดใหทุนเนื่องจากผูถูก
ฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษา  

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
10 คําสั่ง 

441/2560 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งยกคํารองขอขยาย
ระยะเวลายื่นอุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาอาจารย 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษาจน
สําเร็จและพนสภาพนักศึกษา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ยกคํารองขอขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ 

11 คําสั่ง อ.
629/2560 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษา 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษาจน
สําเร็จและพนสภาพนักศึกษา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ยกคําอุทธรณและ
จําหนายคดีออกจาก   
สารบบความ 
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(1.3) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองคดีไมรายงานผลการศึกษาหรือไมติดตอกับหนวยงาน หรือไมกลับมาปฏิบัติงานเพ่ือ

ชดใชทุน จํานวน 7 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.586/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษา 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูฟองคดีงดใหทุนอุดหนุนและให
ชดใชทุนท้ังหมดเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานผล
การศึกษา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน เพราะไมสําเร็จ
การศึกษา แมวาจะ
สามารถเก็บหนวยกิตได
บางสวน 

2 อ.588/2556 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญารับทุนการศึกษา ขาราชการศึกษาตอในประเทศ , 
สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูฟองคดีงดใหทุนและใหชดใชทุน
ท้ังหมดเพราะผูถูกฟองคดีไมติดตอกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการรับทุนหลังจากไปศึกษาท่ีตางประเทศ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ยกคําพิพากษาของศาล
ชั้นตน และใหคืนสํานวน
กลับไปยังศาลชั้นตนให
ดําเนินการตามรูปคดี
ตอไป เพราะผูถูกฟองคดี
ท่ีหนึ่งถูกศาลสั่งใหเปน
คนสาบสูญ ตองรอการ
พิจารณาไปจนกวาจะมี
ทายาทมาสืบคดีแทน 
 

3 อ.781/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมมารายงานผล
การศึกษา ถือวาผิดสัญญา 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 

341/2549 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดี
ใหมไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมกลับมารายงานตัว
ปฏิบัติราชการเพ่ือชดใชทุน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

5 คําสั่ง 
152/2553 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคํารองขอแกไข
เพ่ิมเติมคําฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมกลับมารายงานตัว
ชดใชทุน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับการยื่นคําฟอง
เพ่ิมเติม 

6 คําสั่ง 
562/2559 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดี
ใหมไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมกลับมารายงานตัว
เพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําขอพิจารณาใหม 

7 คําสั่ง 
587/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมมาปฏิบัติงานเพ่ือ
ชดใชทุน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(1.4) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองจงใจไมศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามสัญญา จํานวน  4 คดี 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.476/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญารับทุนรัฐบาล 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
เพราะไมไดรับความยินยอมใหศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกตามท่ีตองการ และกลับมาเพ่ือขอชดใชทุน 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

458/2548 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีหมดสภาพความเปน
นักเรียนทุนกอนจบการศึกษาและลาออกจากราชการ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

3 คําสั่ง 
217/2549 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูฟองคดีละท้ิงการศึกษาและการ
ปฏิบัติราชการ ทําใหถูกยกเลิกทุนและถูกไลออกจาก
ราชการ 
 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

4 คําสั่ง 
294/2553 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาคดี
ใหมไวพิจารณา)  

สัญญาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีเจตนาทําผิดสัญญา
การไปศึกษาตอตางประเทศ 

อาจารย
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(2) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “นักศึกษา” เปนผูถูกฟองคดี  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองท่ีผูถูกฟองคดีเปนนักศึกษานั้นเปนคือท่ีเก่ียวกับสัญญาการเปนนักศึกษาโดยไดรับทุนในการศึกษาและตองกลับมาทํางาน

ชดใชทุน แตไดกระทําผิดสัญญาทุนโดยไมยอมปฏิบัติงานชดใชทุนหรือชดใชทุนแตยังไมครบกําหนดเวลา โดยการฟองคดีในกลุมนี้มหาวิทยาลัยจะฟองท้ังตัวนักศึกษาและผู

คํ้าประกันตามสัญญาไปพรอมกัน โดยปรากฏคําวินิจฉัยท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองจํานวน 53 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด 11 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 42 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี ้
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(2.1) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาเพราะไมไปรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน จํานวน 42 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.176/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาการเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะไมไปรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ยกฟองเพราะขาดอายุ
ความ 

2 อ.353/2549 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการเปนนักศึกษาคณะทันตแพทย 
-ขอใหชดใชเงินเพราะไมไปรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

3 อ.284/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะไมไปรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

มีขอผิดพลาดในการแจง
ใหมารายงานตัวเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยผูฟอง
คดี จึงถือวาผูถูกฟองคดี
ไมไดผิดสัญญา  ยกฟอง 

4 อ.414/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะไมไปรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

มีขอผิดพลาดในการแจง
ใหมารายงานตัวเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยผูฟอง
คดี จึงถือวาผูถูกฟองคดี
ไมไดผิดสัญญา  ยกฟอง 

5 อ.545/2554 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะไมไปรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง 82/2548 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา

รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  
สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตวัเพ่ือชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่นฟอง
เม่ือเกินกําหนดระยะเวลา 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

175 

7 คําสั่ง 90/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

8 คําสั่ง 91/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

9 คําสั่ง 92/2548 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

10 คําสั่ง 93/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

11 คําสั่ง 98/2548
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

12 คําสั่ง 99/2548 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

13 คําสั่ง 
103/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

14 คําสั่ง 
104/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 



 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการประเมินสถานการณและวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย 

                                                                                                       
 

176 

15 คําสั่ง 
105/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

16 คําสั่ง 
106/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

17 คําสั่ง 
107/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

18 คําสั่ง 
116/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

19 คําสั่ง 
118/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

20 คําสั่ง 
156/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

21 คําสั่ง 
157/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

22 คําสั่ง 
213/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 
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23 คําสั่ง 
214/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

24 คําสั่ง 
215/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

25 คําสั่ง 
216/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

26 คําสั่ง 
217/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

27 คําสั่ง 
222/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

28 คําสั่ง 
223/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

29 คําสั่ง 
224/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

30 คําสั่ง 
225/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 
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31 คําสั่ง 
226/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

32 คําสั่ง 
241/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

33 คําสั่ง 
242/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

34 คําสั่ง 
243/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

35 คําสั่ง 
262/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

36 คําสั่ง 
279/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

37 คําสั่ง 
295/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

38 คําสั่ง 
308/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 
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39 คําสั่ง 
309/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

40 คําสั่ง 
374/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

41 คําสั่ง 
440/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

42 คําสั่ง 
468/2548 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีไมรายงานตัวเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(2.2) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาเพราะลาออกจากราชการกอนใชทุนครบ จํานวน 7 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.375/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาการเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ยกคําอุทธรณของผูถูก
ฟองคดี 
ศาลชั้นตนพิพากษาใหผู
ถูกฟองคดีชดใชเงินคืน 

2 อ.100/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาการเปนนักศึกษาผูชวยพยาบาล 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 
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3 อ.38/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาการเปนนักศึกษาคณะทันตแพทย 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีผิดสัญญาการเปน
นักศึกษาเพราะลาออกกอนสําเร็จการศึกษา (สอบไดท่ี
ใหมจึงลาออกไป) 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหผูฟองคดีคิดเบี้ยปรับ
เพียง 9 วัน ตามเวลาท่ี
นักศึกษาอยูในสัญญา 

4 อ.1230/2559
  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนใชทุนครบ 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหลดเบี้ยปรับลงมาตาม
สมควร 

5 อ.319/2560 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาการเปนนักศึกษาคณะทันตแพทย 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีผิดสัญญาการเปน
นักศึกษาเพราะลาออกกอนสําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
6 คําสั่ง 

372/2551 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกกอนสําเร็จ
การศึกษา 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(2.3) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาเพราะถูกไลออกจากราชการกอนใชทุนครบ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.843/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาตรี 
และสัญญารับทุนระดับปริญญาโท 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกไลออกจากราชการ

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 
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กอนชดใชทุนครบเพราะไมมาปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุผล
เกินสมควร 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 

 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 30/2550

  
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชทุนเพราะผูถูกฟองคดีถูกไลออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

3 คําสั่ง 
511/2550 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกไลออกจากราชการ
กอนชดใชทุนครบ 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(2.4) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาเพราะพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

545/2547 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (กองทุนหมูบาน) 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีพนจากสภาพการเปน
นักศึกษา ถือวาผิดสัญญา 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะสัญญาดังกลาวไม
มีสภาพเปนสัญญาทาง
ปกครอง 

2 คําสั่ง 
555/2547 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (กองทุนหมูบาน) 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีพนจากสภาพการเปน
นักศึกษา ถือวาผิดสัญญา 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะสัญญาดังกลาวไม
มีสภาพเปนสัญญาทาง
ปกครอง 
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(2.5) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาเพราะไมเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

524/2550 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

สัญญาการเขาเปนนักศึกษา (ตองใชทุน) 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมเขาปฏิบัติงานเพ่ือ
ชดใชทุน 

นักศึกษาและผู
คํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(3) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย” เปนผูถูกฟองคดี  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองท่ีผูถูกฟองคดีเปนเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยนั้น เปนคดีท่ีเก่ียวกับการลาไปศึกษาตอหรือไปศึกษาอบรมหรือทํางานวิจัยใน

ประเทศและตางประเทศ โดยปรากฏคําวินิจฉัยท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองจํานวน 10 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

7 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 3 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี ้
 

(3.1) คดีท่ีขอใหชดใชเงินท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองคดีทํางานชดใชทุนไมครบกําหนดตามสัญญา จํานวน 4 คําวินิจฉัย  

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.359/2552 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาทุนการศึกษาภายในประเทศนอกเวลาราชการ 
-ขอใหชดใชเงินคืน 3 เทาตามสัญญา เพราะผูถูกฟองคดี
ถูกปลดออกจากราชการ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน แตใหลดเบี้ยปรับลง
ตามสมควร 

2 อ.305/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาไปศึกษาอบรมตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ
กอนใชทุนครบ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 
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3 อ.436/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาอนุญาตใหไปศึกษาตอ 
-ใหชําระเงินเดือนท่ีไดรับไประหวางลาศึกษาและเงิน
จํานวน 2 เทา ของเงินท่ีจะตองชดใชคืนตามสัญญา 
เพราะผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการโดยยังมิไดชดใช
ทุน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ผูถูกฟองคดีตองรวมกัน
ชําระหนี้เพราะผิดสัญญา 
แตปรับใหลดลงเหลือ
เพียงเทาเดียวตาม
ระเบียบของผูถูกฟอง 
และใหหักสวนท่ีชําระไว
แลวออกดวย 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
4 คําสั่ง 

218/2548 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

สัญญาศึกษาตอภายในประเทศ 
-ใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีลาออกกอนชดใชทุนครบ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(3.2) คดีท่ีขอใหชดใชเงินท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองคดีไมศึกษาจนสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.283/2553 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาลาไปศึกษาตอตางประเทศ 
-ขอใหชดใชเงินคืนเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษา
จนสําเร็จและถูกปลดออกเพราะไมมารายงานตัวเพ่ือ
ปฏิบัติราชการ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ยกคําอุทธรณของผูถูก
ฟองคดี 
ศาลชั้นตนพิพากษาใหผู
ถูกฟองคดีชดใชเงินคืน 

2 อ.643/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศนอกเวลา 
-ขอใหชดใชเงินคืนเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถศึกษา
จนสําเร็จได 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย 
และผูคํ้าประกัน 

ยกฟองเพราะขาดอายุ
ความ 
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3 อ.710/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา  
-ใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีผิดสัญญารับทุนไม
สามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 

ผูรับทุนและผูคํ้า
ประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

4 อ.1233/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญารับทุนของกองทุนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
-ขอใหชดใชทุนเพราะไมสามารถศึกษาจนสําเร็จและ
ลาออกจากราชการ 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 

 

(3.3) คดีท่ีขอใหชดใชเงินตามสัญญาท่ีมีมูลเหตุมาจากผูถูกฟองคดีไมกลับมาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุน จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

257/2548 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)   

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาในตางประเทศ 
-ใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมมารายงานตัวปฏิบัติ
ราชการเพ่ือชดใชทุน 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ไมรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองเม่ือเกินกําหนด
ระยะเวลา 

 

(3.4) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอใหชดใชเงินเพราะกอใหเกิดความเสียหาย จํานวน 1 คําวินิจฉัย 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่ง 

188/2559 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา) 

สัญญาจางแรงงาน 
-ขอใหใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีกอความเสียหายระหวาง
การปฏิบัติงาน และมีขอกําหนดในสัญญาใหชดใช 

เจาหนาท่ี
มหาวิทยาลัย
และผูคํ้าประกัน 

ใหรับคําฟองเพราะยื่น
ฟองภายในกําหนด
ระยะเวลา 
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(4) คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี “บุคคลภายนอก” เปนผูถูกฟองคดี  

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองท่ีผูถูกฟองคดีเปนบุคคลภายนอก กลาวคือบริษัทคูสัญญากับมหาวิทยาลัยนั้น เปนคดีท่ีเก่ียวกับสัญญาจางในลักษณะตาง ๆ 

ท่ีเอกชนทํากับมหาวิทยาลัย โดยปรากฏคําวินิจฉัยท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีมหาวิทยาลัยตอศาลปกครองจํานวน 23 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุด 20 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 3 คําสั่ง) โดยสามารถพิจารณาตามประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทดังตอไปนี้ 

(4.1) คดีเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี จํานวน 20 คําวินิจฉัย 

(4.1.1) สัญญาจางกอสรางอาคารท่ีผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญาเนื่องจากไมเขาปฏิบัติงานตามสัญญา จํานวน 2 คําวินิจฉัย  

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.231/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหชําระเงินหลักประกันสัญญาและดอกเบี้ยเพราะผู
ถูกฟองคดีถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากไมเขาดําเนินงาน
ตามสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและผูคํ้า
ประกัน) 

ผูฟองคดีไมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาตามกฎหมาย 
ผูฟองคดีจึงไมสามารถ
เรียกชําระหลักประกันได 

2 อ.1875/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหชดใชโดยยึดเงินรับประกันสัญญาเพราะถูกบอก
เลิกสัญญาเนื่องจากไมเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
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(4.1.2) สัญญาจางกอสรางหรือปรับปรุงอาคารท่ีผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญาเนื่องจากทํางานลาชา จํานวน 15 คําวินิจฉัย  

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.289/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา) 
สัญญาจางกอสรางโรงปฏิบัติงาน 
-ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองรวมกันชดใชคาเสียหายและ
ชําระดอกเบี้ย เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิก
สัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ยกคําพิพากษายกฟอง
ของศาลชั้นตน เพราะ
ไมไดฟองเลยกําหนด
ระยะเวลา ใหสงกลับไป
ยังศาลชั้นตนให
ดําเนินการตามรูปคดี
ตอไป 

2 อ.395/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน 
-ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองรวมกันชดใชคาเสียหายและ
ชําระดอกเบี้ย เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิก
สญัญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ผูถูกฟองคดีตองใชเบี้ย
ปรับ แตใหลดลงตาม
สมควร เม่ือลดลงแลวได
หักกลบลบหนี้กัน ผูถูก
ฟองคดีท้ังสองจึงไมตอง
รับผิด  ยกฟอง 

3 อ.432/2551 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองรวมกันชดใชคาเสียหายและ
ชําระดอกเบี้ย เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิก
สัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

4 อ.781/2555 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางสนามฟุตบอล 
-ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายและชําระดอกเบี้ย 
เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิกสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 
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5 อ.368/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคารเรียน 
-ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองรวมกันชดใชคาเสียหายและ
ชําระดอกเบี้ย เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิก
สัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน แตใหลดเบี้ยปรับลง
ตามสวนเพราะได
กําหนดไวสูงเกินสมควร 

6 อ.837/2557 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญากอสรางอาคาร 
-ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายและชําระดอกเบี้ย 
เนื่องจากบริษัทท่ีผูถูกฟองคดีคํ้าประกันทํางานลาชาจน
ผูฟองคดียกเลิกสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คืน 

7 อ.1680/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหชดใชเงินและใหขนยายทรัพยสินออกเพราะผูถูก
ฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไมสามารถสงมอบงาน
ตามกําหนดได 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
แตลดเบี้ยปรับลงมาตาม
สมควร 

8 อ.8/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางปรับปรุงอาคาร 
-ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองรวมกันชดใชคาเสียหายและ
ชําระดอกเบี้ย เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิก
สัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีท้ังสอง
ชดใชคาเสียหายแกผู
ฟองคดี เพราะผูถูกฟอง
คดีดําเนินการลาชา ผู
ฟองคดีมีสิทธิเลิกสัญญา
และเรียกคาปรับและ
คาเสียหาย 

9 อ.9-10/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคารอเนกประสงค 
-ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองรวมกันชดใชคาเสียหายและ
ชําระดอกเบี้ย เนื่องจากทํางานลาชาจนผูฟองคดียกเลิก
สัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและตัว
บุคคลผูบริหาร
บริษัท) 

ผูฟองคดีมีสิทธิปรับผูถูก
ฟองคดีเพราะดําเนินการ
ลาชาจนตองบอกเลิก
สัญญา แตตองคืน
คาปรับท่ีเกินสวน คืน
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หลักประกัน และชําระ
คากอสรางสวนเกินจาก
งวดงานท่ีไดจายเงินไป
ใหแกผูถูกฟองคดี 

10 อ.706/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางวางทอจายน้ําประปา 
-ใหชดใชเงินคาปรับเพราะผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิก
สัญญาเนื่องจากไมสามารถสงมอบงานเกินกําหนดเวลา
มานาน 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ใหลดเบี้ยปรับลงมาตาม
สมควร แตตองชําระคา
ผลงานท่ีไดทําไปแลวแก
ผูฟองคดีดวย (คาผลงาน
มากกวาคาปรับ) 

11 อ.1635/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ขอใหชดใชเงินและคาใชจายท่ีใหผูอ่ืนเขาดําเนินการ
แทนเพราะผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญาเพราะไม
สามารถสงมอบงานตามกําหนดได 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญา
ชอบแลว ใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงิน แตตองชําระ
คาผลงานท่ีไดทําไปแลว
แกผูฟองคดีดวย 

12 อ.1864/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางเหมาปรับปรุงอาคาร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญา
เพราะไมสามารถสงมอบงานตามกําหนดได  

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
แตลดเบี้ยปรับลงมาตาม
สมควร 

13 อ.2060/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญาจางปรับปรุงหองน้ําและโถงลิฟต 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญา
เพราะไมสามารถสงมอบงานตามกําหนดได 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
หุนสวน
ผูจัดการ) 

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
เพราะไมมีเหตุลดเบี้ย
ปรับ 

14 อ.30/2561 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา) 

สัญญากอสรางอาคาร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญา

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ

ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน 
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เพราะไมสามารถสงมอบงานตามกําหนดได ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
15 คําสั่ง 

269/2559 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับคําอุทธรณไว
พิจารณา)  

สัญญาจางปรับปรุงภายในอาคาร 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถสงมอบงาน
ตามสัญญาได 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ไมรับคําอุทธรณไว
พิจารณาเพราะยื่น
อุทธรณเม่ือพนกําหนด
ระยะเวลา 

 

(4.1.3) สัญญาจางกอสรางอาคารท่ีเกิดความเสียหายหลังสงมอบงานภายในเวลาท่ีกําหนดตามสัญญา จํานวน 1 คําวินิจฉัย  

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.842/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา)  
สัญญาจางกอสรางสถานีไฟฟา 
-ขอใหชดใชเงินเพราะเกิดความเสียหายข้ึนหลังจากสง
มอบงานภายในเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

รับมอบงานแลว หากมี
ความเสียหายเกิดข้ึนจะ
โทษอีกฝายโดยไมมี
เหตุผลไมได ยกฟอง 
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(4.1.4) กรณีผิดสัญญาประกันซองสัญญาจางกอสรางอาคารเพราะไมเขารวมเสนอราคา จํานวน 2 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.708/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา)  
สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ใหชําระเงินคาประกันซองผูถูกฟองคดีเพราะผิดสัญญา
ประกันซองไมมาเขารวมการเสนอราคา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหลดเบี้ยปรับ (เงิน
ประกันซอง) ลงมาตาม
สมควร 

2 อ.1133/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณคําพิพากษา)  

สัญญาจางกอสรางอาคาร 
-ใหชําระเงินคาประกันซองผูถูกฟองคดีเพราะผิดสัญญา
ประกันซองไมมาเขารวมการเสนอราคา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทและ
ธนาคารผูคํ้า
ประกัน) 

ใหลดเบี้ยปรับ (เงิน
ประกันซอง) ลงมาตาม
สมควร 

 

(4.2) คดีเกี่ยวกับสัญญาอ่ืน ๆ จํานวน 3 คําวินิจฉัย 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
1 อ.820/2559 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

(อุทธรณคําพิพากษา)  
สัญญาซ้ือขายเตียงผูปวย 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีถูกบอกเลิกสัญญา
เพราะไมสามารถสงมอบงานตามกําหนดได 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญา
ชอบแลว ใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงิน 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูฟอง  ผลคําวินิจฉัย 
2 คําสั่ง 

280/2550 
คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาใหบริการรักษาความปลอดภัย 
-ขอใหชดใชคาเสียหายกรณีท่ีตองจางใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนผูถูกฟองคดี 

บุคคลภายนอก 
(บริษัทเอกชน) 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะสัญญาจางรักษา
ความปลอดภัยมิใช
สัญญาทางปกครอง 

3 คําสั่ง 
246/2558 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คํา
รองอุทธรณคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณา)  

สัญญาซ้ือขายตูดูดควันพิษ 
-ขอใหชดใชเงินเพราะผูถูกฟองคดีไมสามารถสงมอบงาน
ตามสัญญาได จึงยกเลิกสัญญา 

บุคคลภายนอก 
(บริษัท) 

ไมรับคําฟองไวพิจารณา
เพราะสัญญาซ้ือขายตูดูด
ควันพิษไมใชสัญญาทาง
ปกครอง 

 

3.2.5 คําพิพากษาและคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี ตามมาตรา 9 (6) 

 คณะผูวิจัยพบคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี ตามมาตรา 9 (6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพียง 1 คําวินิจฉัย 

โดยเปนคดีท่ีเก่ียวกับการโตแยงคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาทางปกครองเก่ียวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร ดังนี้ 

 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
 เลขคด ี ประเด็นแหงคดี รายละเอียด ผูถูกฟองคดี ผลคําวินิจฉัย 
1 คําสั่งท่ี อ.

1683/2559 
คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง  
(อุทธรณคําพิพากษา) 

ขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีใหคืนเงิน
คาปรับแกผูคัดคาน กรณีการตองจายคาปรับเพราะไม
สามารถสงมอบงานไดทันกําหนดตามสัญญา 

บุคคลภายนอก คําพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นตนตรงกับคํา
วินิจฉัยของอนุญาโต 
ตุลาการ จึงเปนการ
ตองหามมิใหอุทธรณ 
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บทท่ี 4 

วิเคราะหคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสดุท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
 จากการพิจารณาคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ีเ ก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ท้ังในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี และในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี จํานวน 507 

คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 289 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 218 

คําสั่ง ตามท่ีไดนําเสนอผลการศึกษาไปในบทท่ี 3 แลวนั้น หากพิจารณาท่ีผลแหงคดี จะเห็นไดวาคดีปกครองท่ี

เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยนั้น ท้ังในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดีและในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟอง

คดี ศาลปกครองจะวินิจฉัยใหมหาวิทยาลัยเปนฝายท่ีชนะคดีเสียเปนสวนมาก โดยคิดเปนกวารอยละ 90 ของ

จํานวนคดีท่ีเกิดข้ึน (มีคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนฝายแพคดีไมถึง 30 คําพิพากษา จาก 289 คําพิพากษา) ซ่ึงยอม

แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยท่ีเกิดขอพิพาทจนเปนคดีข้ึนสูศาลปกครองนั้น สวนมากศาล

ปกครองจะเห็นวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางถูกตองตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว จึงอาจกลาวโดยท่ัวไปได

วามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลแลว อาจมีเพียงสวนนอย

เทานั้นท่ียังอาจมีปญหาเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักธรรมาภิบาลอยูบาง 

 อยางไรก็ตาม มีคดีปกครองจํานวนหนึ่งท่ีศาลปกครองไดวินิจฉัยวาการดําเนินการในบางเรื่องของ

มหาวิทยาลัยไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ขัดกับหลักธรรมาภิบาล มีการใชดุลพินิจท่ีผิดพลาดหรือไม

เหมาะสม หรือเปนกรณีท่ีศาลปกครองไดวางหลักการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเอาไวในคํา

วินิจฉัยดังกลาว รวมถึงสถิติคดีปกครองท่ีเกิดข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนเก่ียวของท้ังหลายและ

ประเด็นท่ีพิพาทกัน 6 9

70 ซ่ึงลวนเปนสิ่งท่ีควรหยิบยกข้ึนมาเพ่ือพิจารณาแนวโนมของการเกิดขอพิพาทในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหลักการดําเนินงานหรือหลักการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยท่ีสะทอน

จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพ่ือเปนแนวทางใหแกมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล และสามารถลดจํานวนขอพิพาทท่ีข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองได อันสามารถ

พิจารณาในประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 

 

4.1 แนวโนมคดีปกครองที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจากสถิติคดีที่เกี่ยวของ 

 จากการพิจารณาคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 

507 คําวินิจฉัย ประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 289 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 

70
 การศึกษาถึงสถิติคดีและแนวโนมการเกิดขอพิพาทในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในงานวิจัยฉบับนี้เปน

การศึกษารวบรวมคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจากจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กลาวคือเปนการศึกษารวบรวมเฉพาะคดีท่ีสิ้นสุดในศาลชั้นสูงสุดไปแลวเทานั้น ไมรวมถึงสถิติการฟองคดีท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตละป และคดีท่ีสิ้นสุดไปตั้งแตในชั้นศาลปกครองชั้นตน 
หรือกําลังอยูในระหวางการอุทธรณหรืออยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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218 คําสั่ง แลวนั้น หากนําสถิติคดีในดานตาง ๆ มาพิจารณาก็จะทําใหเห็นแนวโนมของคดีปกครองเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนได ดังตอไปนี้ 

 4.1.1 พิจารณาจาก “คูกรณี” ในคดี 

 จากการพิจารณาคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับคูกรณีของมหาวิทยาลัยในคดีปกครองจะ

ประกอบดวยบุคคล 5 กลุม กลาวคือ 1. อาจารยมหาวิทยาลัย 2. เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษา          

4. บุคคลภายนอก ประกอบดวยบริษัทท่ีเขามารับจางงานจากมหาวิทยาลัย และนักเรียนหรือผูปกครองท่ีฟอง

คดีเก่ียวกับหลักเกณฑการเขาศึกษา และ 5. หนวยงานอ่ืน 

 เม่ือพิจารณาจํานวนคดีตามประเภทของบุคคลท่ีเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยในคดีปกครองแลว 

สามารถเรียงลําดับกลุมบุคคลท่ีเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยในคดีปกครองตามจํานวนคําวินิจฉัยไดดังตอไปนี้ 

 1) อาจารยมหาวิทยาลัย มีคําวินิจฉัยท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยจํานวน 220 

คําวินิจฉัย คิดเปนรอยละ 43.05 โดยเปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 165 คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟองคดีโดย

มหาวิทยาลัย 55 คําวินิจฉัย       

 2) นักศึกษา มีคําวินิจฉัยท่ีนักศึกษาเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยจํานวน 100 คําวินิจฉัย คิดเปนรอยละ 

19.5 โดยเปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 47 คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟองคดีโดยมหาวิทยาลัย 53 คําวินิจฉัย  

 3) บุคคลภายนอก มีคําวินิจฉัยท่ีบุคคลภายนอกเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยจํานวน 97 คําวินิจฉัย คิด

เปนรอยละ 18.98 โดยเปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 73 คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟองคดีโดยมหาวิทยาลัย 24      

คําวินิจฉัย 

 4)  เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย มีคําวินิจฉัยท่ีเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยจํานวน 

84 คําวินิจฉัย คิดเปนรอยละ 16.43 โดยเปนกรณีท่ีเปนผูฟองคดี 69 คําวินิจฉัย และเปนผูถูกฟองคดีโดย

มหาวิทยาลัย 15 คําวินิจฉัย 

 5) หนวยงานอ่ืน มีคําวินิจฉัยท่ีหนวยงานอ่ืนเปนคูกรณีกับมหาวิทยาลัยจํานวน 10 คําวินิจฉัย คิดเปน

รอยละ 1.95 โดยเปนกรณีท่ีเปนผูถูกฟองคดีโดยมหาวิทยาลัยท้ัง 10 คําวินิจฉัย 

 จะเห็นไดวาอาจารยมหาวิทยาลัยนั้นเปนกลุมบุคคลท่ีมีขอพิพาทกับทางมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด โดย

คณะผูวิจัยเห็นวาท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะอาจารยมหาวิทยาลัยนั้นอยูในสถานะท่ีตองของเก่ียวกับมหาวิทยาลัยใน

หลาย ๆ เรื่อง ซ่ึงลวนเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตองดําเนินการให

ท้ังสิ้น เชน การมอบหมายงานสอน การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การถูกเรียกใหชดใชใน

กรณีละเมิดหนวยงาน การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การใหทุนเพ่ือศึกษาตอ เปนตน  

 สวนบุคคลในกลุมอ่ืน กรณีนักศึกษา จะมีเรื่องท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยอยูเพียงเรื่องการจัด

การศึกษา การอนุมัติปริญญา และทุนการศึกษา กลุมบุคคลภายนอกก็จะมีเพียงกรณีท่ีเขาเปนคูสัญญากับ

มหาวิทยาลัย หรือกรณีไมเห็นดวยกับเกณฑการรับเขาศึกษาเทานั้น สวนในกรณีของเจาหนาท่ีนั้น แมวาใน

ความเปนจริงจะมีเรื่องท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกับอาจารยมหาวิทยาลัยอยูมาก แตก็ยังมี

เรื่องท่ีเก่ียวของนอยกวาอาจารยมหาวิทยาลัยอยูพอสมควร กลุมบุคคลท้ังสามกลุมนี้จึงมีจํานวนคําวินิจฉัย

ปรากฏออกมาใกลเคียงกัน 
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 อยางไรก็ดี แมวาสถิติคดีจะสะทอนออกมาวามีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนคูกรณีในคดีปกครองมาก

ท่ีสุดเพราะมีเรื่องท่ีตองเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด ก็ไมไดหมายความวามหาวิทยาลัยตองพยายาม

ระมัดระวังในการใชอํานาจเพียงกับอาจารยมหาวิทยาลัย แตจะตองระมัดระวังการใชอํานาจและปฏิบัติ

ราชการตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาลกับบุคคลทุกกลุม ก็จะสามารถลดขอพิพาทท่ีจะเกิดข้ึนไดท้ังระบบ 

 

 4.1.2 พิจารณาจาก “ประเภทคดี” ท่ีพิพาท 

 เม่ือพิจารณาจํานวนคดีตามประเภทคดีตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สามารถเรียงลําดับประเภทคดีท่ีเปนขอพิพาทระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล

กลุมตาง ๆ ตามจํานวนคําวินิจฉัยไดดังตอไปนี้ 

 1) กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (1) คําวินิจฉัยในกลุมนี้จะรวมท้ังกรณีพิพาทตามมาตรา 9 (1) และ

ตามมาตรา 9 (1) ประกอบวงเล็บอ่ืน ๆ กลาวคือ มาตรา 9 (1) และ (2) , มาตรา 9 (1) และ (3) และ มาตรา 

9 (1) และ (4) เพราะแมจะมีประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีประเภทอ่ืนดวย แตเหตุการณฟองคดีหลักอยูท่ีคดีฟอง

โตแยงการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 (1) โดยคดีในกลุมนี้ปรากฏคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

จํานวน 222 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 214 คําวินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปน

ผูฟองคดี 8 คําวินิจฉัย 

2) คําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (4) คดีในกลุมนี้ปรากฏคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดจํานวน 215 คํา

วินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 75 คําวินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 140 คํา

วินิจฉัย  

3) กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (3) คดีในกลุมนี้จะรวมถึงคดีตามมาตรา 9 (3) และ มาตรา 9 (3) 

และ (4) โดยคดีในกลุมนี้ปรากฏคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดจํานวน 38 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัย

เปนผูถูกฟองคดี 30 คําวินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 8 คําวินิจฉัย 

4) กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (2) คดีในกลุมนี้จะรวมถึงคดีตามมาตรา 9 (2) และ มาตรา 9 (2) 

และ (3) โดยคดีในกลุมนี้ปรากฏคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดจํานวน 30 คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัย

เปนผูถูกฟองคดีท้ัง 30 คําวินิจฉัย 

5) คําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (6) คดีในกลุมนี้ปรากฏคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดจํานวน 2                    

คําวินิจฉัย โดยเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 1 คําวินิจฉัย และคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 1 คํา

วินิจฉัย 

 จากสถิติคดีดังกลาว คณะผูวิจัยเห็นวาการท่ีปรากฏคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (1) เปนจํานวนมากก็

เพราะมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีท่ีจะตองกระทําการในหลายลักษณะ ท้ังในดานการจัดการศึกษา การจัดซ้ือจัดจาง 

การบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย การพิจารณาความดีความชอบ ท้ังในรูปแบบการวางกฎเกณฑโดยการออก

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และออกคําสั่งในกรณีตาง ๆ ซ่ึงการดําเนินการท้ังหลายเหลานี้ของมหาวิทยาลัย

ยอมมีสิทธิไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล เม่ือบุคคลนั้นไมพอใจหรือไมเห็นดวยก็มีสิทธิท่ีจะโตแยงตอ

ศาลปกครอง คดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 (1) จึงไดมีจํานวนมากท่ีสุด 
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รองลงมาเปนคดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครองท้ังหลาย ซ่ึงมีไดในหลายรูปแบบ เชน สัญญาจางกอสรางอาคาร 

สัญญาซ้ือวัสดุอุปกรณ รวมไปจนถึงสัญญาการรับทุนเพ่ือศึกษาตอ หรือรับทุนเพ่ือศึกษาในสายวิทยาศาสตร

สุขภาพในระดับปริญญาตรี 

 มีขอนาสังเกตประการหนึ่งคือ กลุมคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (1) ท่ีมีจํานวนคําวินิจฉัยมากเปนอันดับ

หนึ่งก็เปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองมากท่ีสุด สวนคําวินิจฉัยตามมาตรา 9 (4) ท่ีมีจํานวนคําวินิจฉัยมาก

เปนอันดับสองเปนคดีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีมากท่ีสุดดวยเชนกัน  

 4.1.3 พิจารณาจาก “ประเด็นแหงคดี” ท่ีพิพาท 

 คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ัง 507 คําวินิจฉัยนั้น มี

ขอพิพาทท่ีหลากหลายเก่ียวของกับการดําเนินงานแทบทุกประเภทของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม สามารถ

เรียงลําดับประเด็นของคดีท่ีพิพาทระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคลกลุมตาง ๆ ตามจํานวนคําวินิจฉัยได

ดังตอไปนี้ 

 1) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา จํานวน 134 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูก

ฟองคดี 35 คําวินิจฉัย และกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 99 คําวินิจฉัย โดยเปนท้ังสัญญาใหทุนเพ่ือศึกษา

ตอของอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย และสัญญาการเปนนักศึกษาของคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ

ท้ังหลายท่ีรัฐตองสนับสนุนทุนในการเรียนดวย ซ่ึงขอพิพาทจะเปนเรื่องเก่ียวกับการท่ีบุคคลท่ีไดรับทุนกระทํา

ผิดสัญญาทุน เชน การไมรายงานตัวเพ่ือชดใชทุน การใชทุนไมครบตามระยะเวลา เปนตน 

 2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี หรือจัดซ้ือจัดจางวัสดุ

อุปกรณ จํานวน 73 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผู ถูกฟองคดี 53 คําวินิจฉัย และกรณีท่ี

มหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดี 20 คําวินิจฉัย ซ่ึงขอพิพาทจะเปนเรื่องเก่ียวกับการท่ีเอกชนผิดสัญญาไมสามารถ

ดําเนินงานและสงมอบงานไดทันตามระยะเวลาในสัญญา จนมหาวิทยาลัยตองบอกเลิกสัญญาและมีการคิด

คาปรับเกิดข้ึน 

3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแตงตั้งและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย จํานวน 

45 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองท้ังหมด โดยเปนกรณีท่ีมีผูไมพอใจในผลการคัดเลือกบุคคล

ใหไดรับการแตงตั้งในตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน อธิการบดี คณบดี หรือตําแหนงในสภาอาจารย 

และการท่ีบุคคลถูกถอดถอนจากตําแหนงบริหาร 

 4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา จํานวน 37 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟอง

ท้ังหมด โดยเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชน การออกระเบียบเก่ียวกับการเรียน การ

สอบ การวัดผล การอนุมัติปริญญา การพิจารณาถอนชื่อนักศึกษา เปนตน ซ่ึงนักศึกษาจะเปนผูฟองคดี

ประเภทนี้เพราะไมพอใจการกระทําดังกลาวของมหาวิทยาลัย 

 5) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย จํานวน 28 คําวินิจฉัย เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผู

ถูกฟองท้ังหมด โดยเปนกรณีท่ีอาจารยและเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยถูกดําเนินการทางวินัยโดยมหาวิทยาลัย แต

ตนไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาว จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
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 จากการพิจารณาประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทของคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยแลวนั้น จะเห็นไดวาคดีท่ีฟองรองกันมากท่ีสุดกลับเปนคดีเก่ียวกับสัญญารับ

ทุนการศึกษา ซ่ึงเกิดจากความผิดของอาจารย เจาหนาท่ี หรือนักศึกษา ท่ีเปนผูรับทุนนั้นกระทําผิดสัญญารับ

ทุน ท้ังคดีท่ีมากเปนอันดับสองก็ยังเปนกรณีของสัญญาจางกอสรางอาคารหรือการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ซ่ึง

สวนมากก็จะเปนกรณีท่ีเอกชนคูสัญญากระทําผิดสัญญาจนมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขอ

พิพาทตามประเด็นแหงคดีท้ังสองนั้นไมไดเกิดจากความผิดของมหาวิทยาลัยแตอยางใด ซ่ึงจํานวนของคดีตาม

ประเด็นพิพาทท้ังสองรวมกันก็เปนจํานวนถึง 207 คําวินิจฉัย ท่ีเกิดข้ึนเพราะกรณีท่ีเปนการผิดสัญญาทาง

ปกครองของคูกรณี ซ่ึงอาจเปนการยากท่ีมหาวิทยาลัยจะปองกันใหเกิดข้ึนได เพราะไมไดอยูภายใตการควบคุม

ของมหาวิทยาลัย 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีของสัญญาจางกอสรางอาคารหรือการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณนั้น คําวินิจฉัยบางสวน

ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยหักลดเบี้ยปรับของเอกชนผูผิดสัญญาลงเพราะมีความผิดของกรรมการตรวจรับ

งานท่ีดําเนินการลาชาดวยเชนกัน ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยสามารถวางข้ันตอนการดําเนินงานของกรรมการ

ตรวจรับงานและกําหนดกรอบเวลาอยางชัดเจน ก็จะสามารถแกปญหาดังกลาวได 

 สวนประเด็นแหงคดีท่ีมีจํานวนมากเปนอันดับ 3-5 นั้น70

71 ก็เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยใชอํานาจในการสั่ง

การ แตงตั้ง ถอดถอน ลงโทษ และดําเนินการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยสามารถวาง

ระบบการปฏิบัติราชการท่ีถูกตองโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลแลว ก็อาจสามารถชวยลดจํานวนขอพิพาทท่ีจะ

ข้ึนสูศาลปกครองได หรือแมวาผูนั้นจะยังคงฟองรองตอศาลปกครองก็ตาม มหาวิทยาลัยก็จะมีเหตุผลในการใช

อํานาจท่ีจะสามารถใชชี้แจงใหกับศาลปกครองไดอยางชัดเจน 

 

 

71 การพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทนี้ 
คณะผูวิจัยไดพยายามพิจารณาประเด็นแหงคดีท่ีพิพาทโดยไดพิจารณาไปถึงรายละเอียดของประเด็นแหงคดี
นั้น ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพิจารณาและจําแนกประเด็นแหงคดีไดตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย  

   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นแหงคดีในลําดับท่ี 3 และลําดับท่ี 5 กลาวคือคําวินิจฉัยเก่ียวกับ
การแตงต้ังและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย จํานวน 45 คําวินิจฉัย และคําวินิจฉัย
เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย จํานวน 28 คําวินิจฉัย นั้น ถือเปนคดีในกลุมเดียวกัน คือเปนคดีท่ีเก่ียวกับการ
บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากรวมจํานวนคดี 2 กลุม เขาดวยกัน จะมีจํานวน 73 คําวินิจฉัย ซ่ึงมี
จํานวนเทากับคําวินิจฉัยเก่ียวกับสัญญาจางกอสรางอาคารหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี หรือจัดซ้ือจัดจางวัสดุ
อุปกรณ อันเปนประเด็นแหงคดีท่ีเกิดข้ึนเปนอันดับ 2 อีกท้ังยังมีคําวินิจฉัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคลท่ี
มิไดอยูในประเด็นแหงคดีท่ีเกิดข้ึน 5 อันดับแรกอีก เชน การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การประเมินเพ่ือ
เลื่อนข้ันเงินเดือน การตออายุราชการ เปนตน ซ่ึงหากรวมสถิติของคดีท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัยท้ังหมดเขาดวยกันแลว คําวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยนั้นก็จะ
เปนประเด็นแหงคดีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีมากเปนอันดับ 2 รองจากคําวินิจฉัย
เก่ียวกับสัญญาทุนการศึกษาแทน 
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4.2 หลักการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 ศาลปกครองไดวางหลักการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยผานคําวินิจฉัยไวในหลายประเด็น โดยได

พิจารณาและวางหลักการในประเด็นตาง ๆ ผานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยสามารถพิจารณาได

ดังตอไปนี้ 

4.2.1 กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดวางหลักเกณฑในการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการ

กระทําของมหาวิทยาลัย 

แมวาการวินิจฉัยของศาลปกครองในกลุมนี้จะมิไดเปนการชี้ใหเห็นวาการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

ไมชอบดวยกฎหมายอยางไร หรือการใชอํานาจมีความเหมาะสมหรือไม และความไมชอบดวยกฎหมาย

เหลานั้นเกิดจากสาเหตุใด แตการท่ีจะไดพิจารณาถึงการดําเนินงานท่ีศาลปกครองวินิจฉัยแลววาไมมีประเด็น

ความไมชอบดวยกฎหมายเกิดข้ึน ยอมสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดวาหากได

ดําเนินการตามท่ีศาลปกครองไดวินิจฉัยไว ยอมจะเปนผลดีตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นนั้น ๆ  

และสามารถดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลได โดยศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยท่ีชอบดวยกฎหมายผานคําพิพากษา ดังตอไปนี้ 

 

การออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวยการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางขอบังคับ และกฎหมายลําดับรองโดย

แตงตั้งบุคลากรของท้ัง 9 มหาวิทยาลัย รวมเปนอนุกรรมการ และไดนํารางขอบังคับแจงบุคลากรในหนวยงาน

ตาง  ๆเพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็น และไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยมา

ประกอบการพิจารณากอนท่ีจะมีมติออกขอบังคับ ฯ การดําเนินการออกขอบังคับฯ จึงไดเปดโอกาสใหบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ แลว แตการออกขอบังคับ จะนําขอเสนอขอคิดเห็นไป

ออกเปนขอบังคับมากนอยเพียงใดหรือไมนั้น เปนดุลพินิจของผูพิจารณา การออกขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548 ไดดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย

แลว การกําหนดเนื้อหาของขอบังคับดังกลาวก็เปนไปเพ่ือปองกันการมีสวนไดเสียของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูท่ีไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี จึงไมไดเปน

หลักเกณฑท่ีไมเปนกลาง ไมเปนธรรม ไมโปรงใส หรือมีผลประโยชนทับซอน และไมไดขัดกับบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 เพียงแตเปนการเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนง

อธิการบดีพึงจะมี และคุณสมบัติท่ีกําหนดเพ่ิมเติมในขอบังคับฯ มีลักษณะเปนการท่ัวไปมิไดเจาะจงบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หากบุคคลใดมีคุณสมบัติตามท่ีขอบังคับฯ กําหนดก็สามารถสมัครหรือ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีได  

เม่ือไดวินิจฉัยข้ันตอนการออกขอบังคับฯ เนื้อหาของขอบังคับฯ มาตามลําดับแลวเห็นวาผูถูก

ฟองคดีท้ังสามไดดําเนินการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวาดวยการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. 2548 ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดและมีเนื้อหาไมขัดตอกฎหมาย การออกขอบังคับจึงได

ดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.634/2557) 
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(คํ า พิพากษาศาลปกครองสูง สุด ท่ี  อ .384/2556 ,  อ .927/2558 ,  อ .778/2556 และ                

อ.1181/2559 วินิจฉัยไวในทํานองเดียวกัน) 

 

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกลุมนี้ไดวางหลักเกณฑการพิจารณาตรวจสอบวาการกระทําใด

ของมหาวิทยาลัยชอบดวยกฎหมายนั้น อยางนอยจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1) การกระทําดังกลาวไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดแลว โดยหากกฎหมายได

กําหนดข้ันตอนในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไวอยางไร มหาวิทยาลัยก็ตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว

อยางเครงครัด โดยในคดีตัวอยางกําหนดวาหากจะออกระเบียบเก่ียวกับการสรรหาอธิการบดีใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย ซ่ึงปรากฏวามหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ แลว แมวาผูรางจะไมไดนําขอเสนอขอคิดเห็นไป

ประกอบการออกขอบังคับก็ตาม เพราะอํานาจในสวนนี้เปนดุลพินิจของผูพิจารณา จึงถือวาไดดําเนินการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดอีกครั้งในหัวขอตอไป 

2) การกระทําดังกลาวไมมีขอบกพรองในทางเนื้อหา นอกจากจะตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย

กําหนดแลว การท่ีมหาวิทยาลัยจะกําหนดกฎเกณฑใดเพ่ือใชบังคับกับผูมีสวนเก่ียวของ เนื้อหาของกฎเกณฑ

นั้นก็จะตองไมมีขอบกพรองในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางภาระเกินสมควร ไมเปนกลาง ไมเปนธรรม ไม

โปรงใส หรือมีผลประโยชนทับซอน ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยเหมาะสมและไมไดสรางภาระเกิน

สมควร หรือเปนการสรางภาระโดยมีเหตุผลอันสมควรและไมไดเปนการเลือกปฏิบัติแลว แมวาผูไดรับผลแหง

การกระทํานั้นจะเห็นวาเปนการสรางภาระใหแกตนเกินสมควรก็ตาม ศาลปกครองก็จะวินิจฉัยวาการกระทํา

นั้นชอบแลวและไมไดสรางภาระเกินสมควรแตอยางใด ดังคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดดังตอไปนี้ 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยฯ เปนกฎท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจตามกฎหมาย และใชบังคับกับนักศึกษาทุกคนในสถาบันการศึกษาของผูถูกฟองคดีโดยเสมอภาค

กัน เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการวัดระดับความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีสมควรไดรับปริญญาบัตรและ

วุฒิบัตรของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดวางมาตรฐานระดับความรูภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนา

ยกระดับใหสูงข้ึนเปนข้ันเปนตอนตอเนื่องตลอดมาตั้งแตป พ.ศ. 2530  และผูฟองคดีไดทราบขอกําหนดตางๆ 

กอนสมัครเขาศึกษาแลว ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีและนักศึกษาอ่ืนท่ีสมัครใจเขาศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาของผู

ถูกฟองคดีก็ชอบท่ีจะตองศึกษาคนควายกระดับความรูใหสูงข้ึน จนสามารถสอบผานไดทุกวิชา ตลอดท้ังการ

ทําและการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหไดตามหลักสูตร ฉะนั้นขอกําหนดของขอบังคับดังกลาวจึงไมมี

เนื้อหาในลักษณะสรางภาระใหเกิดแกนักศึกษาเกินสมควร ดังนั้น ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลในสวนท่ี

กําหนดใหนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ จึงไมเปนกฎท่ีไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดท่ี อ.9/2546) 
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การท่ีกระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ท่ี กค. 0526.6/ว.22 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2543 แจงให

สวนราชการถือปฏิบัติตามแบบสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 

ตางประเทศ โดยขอ 1 วรรคสอง ของสัญญาดังกลาวไดกําหนดวา ในกรณีท่ีผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญา

ขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตาม

วรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญากับผูรับสัญญาข้ึนใหม เพ่ือใชครอบคลุมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติให

ขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาข้ึนใหม ไมวา

ดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย การจัดทํา

สัญญาใหมใหชัดเจนจึงเปนประโยชนตอคูสัญญาดวยกันทุกฝาย และมิไดเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน

หรือเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูใหสัญญาเกินสมควรแตประการใด รวมท้ังเปนการเขียนเพ่ือแกไขปญหาท่ี

อาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใหสัญญากระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามสัญญาโดยมิไดจัดทําสัญญาข้ึนใหมอีกดวย 

หนังสือกระทรวงการคลังท่ีแจงใหสวนราชการจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศข้ึนใหมเม่ือไดมีการขยายเวลาการศึกษา จึงชอบแลว (คําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด ท่ี อ.325/2550) 

 

3) การกระทําดังกลาวไมขัดตอกฎหมายท่ีใหอํานาจ การกระทําของมหาวิทยาลัยจะไปขัดกับ

กฎหมายท่ีใหอํานาจกระทําการดังกลาวไมได กลาวคือตองสอดคลองกับกฎหมายท่ีใหอํานาจ และตองกระทํา

การไมเกินกวาท่ีกฎหมายนั้นใหอํานาจไว ในคดีตัวอยางแมวามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเกินไปจาก

ท่ีกฎหมายใหอํานาจไวอยูบาง แตก็เปนเพียงการเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีพึงจะมี 

และคุณสมบัติท่ีกําหนดเพ่ิมเติมในขอบังคับฯ เทานั้น ไมไดเปนการขัดตอกฎหมายท่ีใหอํานาจแตอยางใด 

เกณฑการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของศาลปกครองตามคดีตัวอยางนี้ถือเปนมาตรวัด

ความชอบดวยกฎหมายรวมถึงธรรมาภิบาลของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการท่ีศาลปกครองไดเขาตรวจสอบถึงเนื้อหาของกฎหมายใหมีความเหมาะสมและไมละเมิดสิทธิของบุคคล

ไดเปนอยางดี 

 

 4.2.2 กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 ดังท่ีกลาวไปแลววากระบวนการข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการควบคุม

ฝายปกครอง ซ่ึงยอมรวมถึงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดวย โดยตองดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอน

ท่ีกฎหมายกําหนดไวอยาเครงครัด เพ่ืออยางนอยสามารถใหความม่ันใจไดวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

จะไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายเห็นวาจําเปนตอการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ 

 ความชอบดวยกระบวนการข้ันตอนของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้นเปนประเด็นแรก ๆ เสมอ

ในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครอง เพราะเปนกรณีท่ีกฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดแจง

วามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนใดบางในการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยหาก
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนแลว ศาลปกครองก็จะวินิจฉัยวาไดดําเนินการโดยชอบดวย

กระบวนการข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดแลว ปรากฏดังคําวินิจฉัยดังตอไปนี้ 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการแจงผลการประเมินการพิจารณาความดี

ความชอบใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกคนทราบ

แลว และไดเปดโอกาสใหผูถูกประเมินรวมท้ังผูฟองคดีชี้แจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับการประเมิน

และผลการประเมินแลว แมจะปรากฏวาจะใหระยะเวลาในการชี้แจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาผูถูก

ประเมินรวมถึงผูฟองคดีนอยกวา 10 วัน ซ่ึงเปนวันไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดก็ตาม แตก็ไมปรากฏวาผู

ฟองคดีไดคัดคานผลการประเมิน จึงถือวาผูฟองคดีไดยอมรับผลการประเมินในครั้งนี้ ดังนั้น เม่ือการ

ดําเนินการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.  2551 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2540 ท่ีกําหนดใหสวนราชการใชหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติในระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ถูกฟองคดีท่ี 1 ตามหนังสือ ท่ี ทม 0701/6126 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2540 คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ี 536/2551 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ท่ีเลื่อนข้ันเงินเดือนผูฟองคดี ณ วันท่ี 1 

เมษายน 2551 จํานวน 0.5 ข้ัน จึงชอบดวยกฎหมาย และมติยกคํารองทุกขของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในการประชุม

ครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุกท่ี 

อ.1512/2559) 

 

 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงคําสั่งและอธิบายขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบตามบันทึกแบบ สว. 

2 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ชี้แจงและปฏิเสธขอ

กลาวหา  หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอ

กลาวหาใหผูฟองคดีทราบตามบันทึกแบบ สว. 3 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2553 กรณีจึงเห็นไดวา คณะกรรมการ

สอบสวนไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญของการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และใหผู

ฟองคดีทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ รวมท้ังใหโอกาสผูฟองคดีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานแกขอกลาวหา

แลว ซ่ึงเม่ือผูฟองคดีไดัรับแจงคําสั่งและอธิบายขอกลาวหาจากคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกแบบ สว. 2 

แลว ผูฟองคดีไดชี้แจงและปฏิเสธตามประเด็นท่ีถูกกลาวหาตอคณะกรรมการสอบสวน โดยไมไดหลงขอตอสูแต

อยางใด  การออกคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมายแลว  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ท่ี อ.1752/2559) 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.270/2556  , อ.418/2556 , อ.471/2557 และ อ.1016 -

1018/2558 วินิจฉัยไวในทํานองเดียวกัน) 
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 อยางไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนท่ีกฎหมายไดกําหนดไว ศาล

ปกครองก็จะวินิจฉัยใหการกระทําดังกลาวของมหาวิทยาลัยเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ปรากฏดัง

คําวินิจฉัยดังตอไปนี้ 

 

การท่ีผูฟองคดีเคยใหการในฐานะพยานตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเจาหนาท่ีรายอ่ืน แม

ตัวบุคคลซ่ึงเปนคณะกรรมการดังกลาวจะเปนบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

เจาหนาท่ีรายนั้นดวย ก็ไมอาจถือวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดปฏิบัติตามขอ 15 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดง

พยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีเรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินแก

ทางราชการจากการกระทําละเมิดจึงไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.292 - 

293/2549) 

 

ขอ 2.3.3 วรรคหนึ่ง ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 กําหนดวา การแตงต้ัง

ตําแหนงรองศาสตราจารย ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ (1) ประธานกรรมการแตงต้ัง

จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 - 5 ทาน แตเม่ือ

ขอเท็จจริงปรากฏวา คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของผู

ฟองคดี นั้น ประกอบดวยประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน  

ดังนั้น การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูฟองคดี จึงมีองคประกอบของ

คณะกรรมการไมครบจํานวน ตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนด จึงทําใหการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน

ทางวิชาการของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย และทําใหผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจประเมินผล

งานทางวิชาการของผูฟองคดีดังกลาวไมชอบ การท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีมติในการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2550 เห็นวาผลงานทางวิชาการของผูฟองคดีมีคุณภาพยังไมถึง

เกณฑท่ีกําหนด ไมสมควรแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และตอมาไดมีมติไมอนุมัติใหผู

ฟองคดีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จึงไม

ชอบดวยกฎหมายเชนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 232/2560) 

 

 นอกจากนี้ ศาลปกครองยังไดวินิจฉัยตอไปอีกวา หากกฎหมายมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน

การพิจารณาเพ่ือใหมีคําสั่งทางงปกครองแลวมหาวิทยาลัยก็จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ข้ันตอนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในฐานะท่ีเปนกฎหมายกลางใน

เรื่องนี้อีกดวย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 แลว 

พบวา มิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งทางปกครองในการลงโทษนักศึกษาไว

โดยเฉพาะ กรณีจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 เม่ือมติของผูถูกฟองคดีท่ี 3 ท่ีใหลงโทษพักการเรียนผูฟองคดีดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงตองใหผูฟองคดีไดมีโอกาสโตแยงแสดง

พยานหลักฐานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกอนท่ีจะมีคําสั่งทางปกครอง เม่ือไมมี

การดําเนินการดังกลาว การพิจารณาทางปกครองท่ีนําไปสูคําสั่งทางปกครองลงโทษผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งท่ี

กระทําโดยไมถูกตองตามข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.1099/2559) 

 

 เม่ือพิจารณาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแลวจะเห็นไดวา ศาลปกครองไดใหความสําคัญกับ

การปฏิบัติตามกระบวนการข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางยิ่ง หากศาลปกครองไดวินิจฉัยวา

มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว การกระทําในเรื่องนั้นก็จะ

เปนการกระทําการท่ีไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนการกระทําดังกลาว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตอง

ดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดในเรื่องนั้นโดยเครงครัด เพ่ือประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน ไมถูกยกเลิกเพิกถอนภายหลัง และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4.2.3 กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในกรณีการใชอํานาจดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 

อํานาจดุลพินิจ คืออํานาจท่ีกฎหมายมอบใหแกฝายปกครองในการพิจารณา วินิจฉัย หรือเลือกวิธีการ

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เพ่ือใหสามารถอํานวยความยุติธรรมเฉพาะกรณีได มหาวิทยาลัยใน

ฐานะเปนหนึ่งในสมาชิกของฝายปกครองก็ยอมตองมีอํานาจดุลพินิจเชนเดียวกัน หากกฎหมายไดใหอํานาจ

ดังกลาวไว 

โดยปกติแลวหากจะกลาววาฝายปกครองหรือมหาวิทยาลัยมีดุลพินิจอันเปนอํานาจของฝายบริหาร

โดยแทแลวนั้น ศาลในฐานะองคกรตุลาการจะตองไมเขาไปควบคุมการใชดุลพินิจของฝายปกครองอีก กลาวคือ

หากไดตรวจสอบแลววาการกระทํานั้นชอบดวยกฎหมายแลว ฝายปกครองจะไดดุลพินิจเลือกวิธีการอยางไร 

ศาลจะตองไมเขาไปของเก่ียว เพราะหากดุลพินิจของฝายปกครองยังสามารถถูกตรวจสอบไดแลว คงไม

สามารถถือวาฝายปกครองมีดุลพินิจท่ีจะเลือกวิธีการไดอยางอิสระได 

อยางไรก็ดี หากในคดีใดผูฟองคดีหรือผูรองกลาวอางถึงการใชดุลพินิจท่ีผิดพลาดของฝายปกครอง  

ศาลปกครองก็ตองเขาไปตรวจสอบการใชดุลพินิจนั้นดวย เพราะการใชดุลพินิจท่ีผิดพลาดนั้นถือเปนเหตุแหง

ความไมชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายปกครอง ซ่ึงหากศาลปกครองเห็นวาการใชดุลพินิจของฝาย

ปกครองในเรื่องนั้นไมชอบหรือมีขอบกพรองอยางรายแรง ก็สามารถพิพากษาใหยกเลิกเพิกถอนการกระทํา

การท่ีใชดุลพินิจโดยผิดพลาดของฝายปกครองนั้นได แตหากศาลปกครองเห็นวาการใชดุลพินิจของฝาย
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ปกครองนั้นถูกตองแลว ก็จะวินิจฉัยวาการใชดุลพินิจของฝายปกครองในเรื่องนั้น “ชอบแลว” ซ่ึงการท่ีศาล

วินิจฉัยวาฝายปกครองไดใชดุลพินิจอยางถูกตองแลวนั้น ก็เปนการแสดงใหเห็นถึงการยอมรับถึงการมีดุลพินิจ

ของฝายปกครองนั่นเอง โดยหากศาลปกครองเห็นวาฝายปกครองไดใชดุลพินิจอยางมีเหตุผลและพอสมควรแก

เหตุแลว ก็จะวินิจฉัยวาการใชดุลพินิจของฝายปกครองนั้นชอบแลว 

สําหรับในกรณีของมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยวามหาวิทยาลัย

ไดใชดุลพินิจโดยชอบแลว ดังตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการพิจารณาการพนสภาพของนักศึกษาซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดแตงตั้งข้ึนมาเพ่ือพิจารณา

กรณีผูฟองคดีปวยมีอาการทางจิตแลวตองใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดมี

ความเห็นสอดคลองกันวา ผูฟองคดีปวยมีอาการทางจิต และเห็นสมควรใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงเปนกรณีการใชดุลพินิจวินิจฉัยโรคของแพทยซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 

โดยเปนการพิจารณาตามหลักวิชาการ ประกอบกับความเห็นของกลุมจิตแพทยตางๆ คดีจึงไมปรากฏวาเปน

การวินิจฉัยโรคท่ีผิดพลาดอยางชัดแจง หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ หรือเปนการกลั่นแกลงผูฟองคดี 

เพราะการเปนแพทยนั้นการตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินในสภาพความเปนความตายของผูปวยในภาวะดังกลาวผู

เปนแพทยตองสามารถควบคุมอารมณได จึงจะตัดสินใจไดอยางเหมาะสม แตจากพฤติการณของผูฟองคดี

พบวาขาดการยับยั้งชั่งใจซ่ึงจะเกิดข้ึนไดในเวลาท่ีมีความกดดันตึงเครียดสูง ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอทรัพยสิน

หรือชีวิตของผูปวยได การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีมติใหผูฟองคดีพนจากการเปนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตนั้น จึงเปนการตัดสินใจดวยเหตุท่ีมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบตอความ

ปลอดภัยในชีวิตของผูปวย อันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.

431/2551) 

 

ผูฟองคดีท่ี 1 ถึงท่ี 5 เสนอผลงานไมครบตามหลักเกณฑการขอขยายอายุราชการท่ีผูถูกฟองคดี

ท่ี 1 กําหนด และนอกจากตองพิจารณาถึงคุณสมบัติและผลงานแลว ยังตองคํานึงถึงความจําเปนเนื่องจากขาด

บุคลากรในดานนั้นๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการจัดการเรียน การสอน หรือการวิจัย เปนตน และหลักเกณฑท่ี

ประกาศก็ระบุชัดเจนวาผลงานทางวิชาการท่ีเสนอตองเปนบทความทางวิชาการหรือบทความจากผลงานวิจัย

เทานั้น เอกสารคําสอน หรือตํารา ตลอดจนเอกสารอ่ืนท่ีผูฟองคดีท้ังหาเสนอ จึงไมอาจถือเปนเอกสารทางวิชาการ

ตามท่ีกําหนดได  การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไมอนุมัติการขยายเวลาราชการของผูฟองคดีท้ังหา จึงไมเปนการใช

ดุลพินิจโดยมิชอบแตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.423/2558) 

 

การท่ีมีผูบริจาคเงินใหศูนยใหการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือนําเงินดังกลาวไปใชในการศึกษา

และพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุร ีเงินบริจาคดังกลาวจึงเปนเงินรายไดของผูถูกฟองคดีท่ี 3 ผูฟองคดีจึงตองนําสงให

ผูถูกฟองคดีท่ี 3 แตขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินบริจาคโดยผูฟองคดีไมไดจัดใหมีการออก

ใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานและไมไดนําเงินจํานวนดังกลาวสงใหผูถูกฟองคดีท่ี 3 แตไดนําเงินไปฝากธนาคาร 
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ในนามของตนเองกับพวก และตอมาไดนําเงินบริจาคไปทดรองจายคาเครื่องนอนของศูนยใหการศึกษาจังหวัด

สุพรรณบุรี พรอมกับยื่นหนังสือขอเบิกเงินคาเครื่องนอนจากเงินโครงการ กศ.บป. ของผูถูกฟองคดีท่ี 3 โดยเม่ือ

ไดรับอนุมัติคาเครื่องนอนจากเงินโครงการ กศ.บป. แลว ผูฟองคดีไมนําเงินตามจํานวนท่ีขอเบิกไปคืนในบัญชีเงิน

บริจาค แตไดหักเงินดังกลาวไวเปนเงินคาใชจายท่ีผูฟองคดีไดทดรองจายไปกอนในลักษณะท่ีไมเขาขอยกเวนท่ี

ระเบียบกําหนดใหมีการหักไวได พฤติการณการกระทําของผูฟองคดีดังกลาวถือวามิไดมีเจตนาทุจริตในการเบิก

จายเงินดังกลาว แตกระทําไปโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑการเบิกจายเงิน การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีคําสั่ง 

ลงโทษลดข้ันเงินเดือนผูฟองคดี 1 ข้ัน จึงเปนระดับโทษท่ีเหมาะสมแกกรณีความผิดและเปนคําสั่งท่ีชอบดวย

กฎหมายแลว อุทธรณของผูฟองคดีท่ีวาผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีใชดุลพินิจลงโทษสถานหนักในความผิดไม

รายแรงโดยไมปรากฏเหตุผล จึงฟงไมข้ึน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 891/2559) 

 

 จะเห็นไดวา ศาลปกครองเขาไปตรวจสอบเหตุผลในการใชดุลพินิจของมหาวิทยาลัยวาเหมาะสม

หรือไมเม่ือพิจารณาถึงการเลือกวิธีการเพ่ืออํานวยความยุติธรรมเฉพาะกรณี วาไดพิจารณาถึงขอเท็จจริงอยาง

รอบดาน และไดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมแกกรณีแลวหรือไม หากศาลปกครองเห็นวาเหมาะสมแลว ก็จะวินิจฉัย

วาในกรณีดังกลาว มหาวิทยาลัยไดใชดุลพินิจโดยชอบแลว 

อยางไรก็ตาม หากการใชดุลพินิจของฝายปกครองมีขอบกพรองอยางรายแรง เชน ไมไดพิจารณา

ขอเท็จจริงอยางรอบดาน เลือกวิธีการท่ีไมเหมาะสมแกกรณีนั้น ๆ หรือแมแตการปรับขอเท็จจริงเขากับขอ

กฎหมายไมถูกตอง ก็จะสงผลใหการใชดุลพินิจท่ีผิดพลาดดังกลาวกลายเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

และศาลปกครองสามารถยกเลิกเพิกถอนการกระทํานั้นได ดังตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ดังตอไปนี้ 

 

ผูฟองคดีเคยเปนขาราชการ สังกัดสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมไป

ปฏิบัติราชการตามปกติตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2541 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2541 เปนเวลา 17 วัน เริ่มกลับเขา

ปฏิบัติราชการในวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 และไดยื่นใบลาปวยพรอมใบรับรองแพทยขอลาปวยในวันท่ี 12 

ตุลาคม 2541 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2541 เม่ือผูฟองคดีไดยื่นใบลาปวยในวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 โดยมี

ใบรับรองแพทยประกอบการลาปวยดวย เม่ือผูฟองคดีไดกลับมาปฏิบัติงานในวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 และยื่น

ใบลาปวยในวันดังกลาวซ่ึงเปนวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ กรณีจึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบการลาปวย

ดังกลาวแลว ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดยื่นใบลาปวยชวงวันท่ี 12 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2541 โดยชอบดวยระเบียบ 

จึงจะถือวาผูฟองคดีละท้ิงหนาท่ีราชการชวงวันท่ี 12 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2541 ไมได เม่ือไมนับวันลาปวยของ

ผูฟองคดีดังกลาวเขาดวยแลว ผูฟองคดีจึงมิใชผูละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบ

หาวันโดยไมมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 92 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 3 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีขาดราชการเกินกวา 15 

วัน และเสนอความเห็นไปยังผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ือเสนอใหผูถูกฟองคดีท่ี 4 พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ

แกผูฟองคดีโดยมิไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเก่ียวกับการลาปวยของผูฟองคดีตามระเบียบการลาของขาราชการ และ
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ผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.2 /2549) 

 

คําสั่งคณะนิติศาสตรท่ีกําหนดใหลูกจางประจําอยูเวรปฏิบัติหนาท่ีดูแลสถานท่ีและทรัพยสิน

ของราชการหลังจากปฏิบัติงานตามเวลาปกติตอเนื่องไปต้ังแตเวลา 16 นาฬิกา ถึงเวลา 8 นาฬิกา ของ

วันรุงข้ึน และตองปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการปกติตอไปอีกนั้น เปนคําสั่งท่ีทําใหตองปฏิบัติหนาท่ีติดตอกันถึง

สองวันกับหนึ่งคืน โดยสภาพแลวตองใหผูอยูเวรนอนพักผอนระหวางอยูเวรในตอนกลางคืนได แมผูอยูเวรจะ

ไดรับเงินคาตอบแทนโดยเฉลี่ย 2,000 บาท ตอเดือน ก็เปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีนอกเหนือไปจากการ

ปฏบิัติหนาท่ีตามปกติ มิใชเงินคาจางเฝายาม ผูอยูเวรจึงมิตองปฏิบัติหรือรับผิดดังเชนผูมีอาชีพรับจางเฝายาม

โดยเฉพาะ โดยผูฟองคดีมีหนาท่ีอยูเวรดูแลสถานท่ีและทรัพยสินของคณะนิติศาสตร ไดมาตรวจหอง

คณะกรรมการนักศึกษาพบวานักศึกษายังคงใชหองอยู จึงไดแจงเตือนใหนักศึกษาปดประตูหองโดยกดล็อก

ลูกบิดประตูดานใน จากนั้นไดเดินตรวจสอบความเรียบรอยบริเวณใกลเคียง แลวยอนกลับมาตรวจสอบหอง

กิจกรรมนักศึกษาอีกครั้ง ไมพบวามีนักศึกษาอยูในหองกิจกรรมนักศึกษาแลว ผูฟองคดีจึงไปนอนพักผอน

บริเวณชั้น 1 ของตึกใหม โดยมิไดละท้ิงการปฏิบัติหนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืนและ ตื่นนอนเวลาประมาณ 5.30 นาฬิกา ได

กลับมาบริเวณชั้น 1 ของตึกใหมเพ่ือทําความสะอาดตามปกติ ไมพบวาประตูหรือหนาตางหองกิจกรรม

นักศึกษามีความผิดปกติอยางไร มาทราบในเวลา 8.30 นาฬิกา วาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเก็บไวในหองคณะกรรมการ

นักศึกษาหายไป เม่ือพิจารณาการปฏิบัติหนาท่ีของผูฟองคดีแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดใชความระมัดระวังดูแล

เครื่องใชและสถานท่ีตามสมควรท่ีพึงปฏิบัติแลว มิอาจถือไดวาผูฟองคดีละท้ิงหนาท่ีในการดูแลเครื่อง

คอมพิวเตอรในหองคณะกรรมการนักศึกษา เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรสูญหายไปโดยไมทราบสาเหตุ อีกท้ังไมมี

เหตุการณหรือสิ่งผิดปกติท่ีผูฟองคดีรูหรือควรรูแลวไมปองกันแกไข จึงยังฟงไมไดวาผูฟองคดีจงใจหรือประมาท

เลินเลออยางรายแรงทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสูญหาย ผูฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชราคาคาเครื่อง

คอมพิวเตอรดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 79/2549) 

 

กรณีการกระทําของผูฟองคดีท่ีมิไดปฏิบัติตามขอความท่ีแจงไวในขอสอบวา “DO NOT 

TAKE THIS BOOKLET OR ANYPART OF IT OUT OF THE TEST ROOM” ท่ีมีความหมายวา ในการสอบ

หามผูเขาสอบนําสมุดคําตอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ โดย ไดคัดลอกสวนหนึ่งของขอสอบและ

คําตอบลงในใบแทนบัตรประจําตัวนิสิตของผูฟองคดีซ่ึงไมอาจสื่อความหมายใหเกิดความเขาใจแกบุคคลอ่ืนได 

ถือไมไดวาการกระทําดังกลาวเปนการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย

ขอปฏิบัติของนิสิตในการสอบ พ.ศ. 2525 ท่ีใชสําหรับสําหรับการลงโทษนิสิตท่ีไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติของนิสิต

ในการสอบ  อยางไรก็ดี หากเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูฟองคดีเปนความผิด ก็ยังสามารถพิจารณาวาเปน

ความผิดตามระเบียบวาดวยวินัยของนิสิตหรือไม ซ่ึงเปนกฎท่ีใชบังคับท่ัวไป  ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการประจํา

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูถูกฟองคดีท่ี 3 มีมติและออกคําสั่งลงโทษผูฟองคดีวากระทํา

ความผิดฐานไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติของนิสิตในการสอบตามขอ 9 ของขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ 
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และอาศัยอํานาจตามขอ 15.1 ของระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ ลงโทษผูฟองคดีใหไดรับสัญลักษณ F 

ในรายวิชา 5500223 EAP I (ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาการอาน) และพักการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษานั้น 

จึงเปนการปรับขอเท็จจริงท่ีไมตรงกับเง่ือนไขของหลักเกณฑตามขอ 9  ดังนั้น คําสั่งท่ี 35/2545 ลงวันท่ี 4 

กันยายน 2545 จึงเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.51/2550) 

 

ผูฟองคดีผานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 1 โดยได

คะแนนรอยละ 82 สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 2 ผูฟองคดีได

คะแนนรอยละ 56 โดยผูฟองคดีไดคะแนนภาระงาน 40 คะแนนเต็ม คะแนนคุณภาพงานได 16 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน สวนคะแนนพฤติกรรมได 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงในสวนของ

คะแนนพฤติกรรมนั้น เปนอํานาจประเมินของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพียงคนเดียว และ

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีในรอบการประเมินครั้งท่ี 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลว ปรากฏวาผูฟองคดีไดคะแนนรอยละ 82 โดยไดคะแนนพฤติกรรม 18 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูทําหนาท่ีประเมินคะแนนพฤติกรรมท่ีบุคคลคน

เดียวกันเปนผูประเมินแตผลการประเมินคะแนนพฤติกรรมแตกตางกันระหวางการประเมินครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 2 

เปนอยางมาก เนื่องจากผูฟองคดีมีสาเหตุขัดแยงกับคณบดีผูประเมินพฤติกรรม โดยคณบดีกลาวหาผูฟองคดีวา 

ยุยงสงเสริมใหนักศึกษาเกลียดชังองคกร จึงนาเชื่อไดวาผูฟองคดีมีเหตุขัดแยงสวนตัวกับคณบดี การประเมิน

คะแนนพฤติกรรมใหกับผูฟองคดีจึงเปนการประเมินท่ีใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผลอันสมควรซ่ึงเปนการใชดุลพินิจ

โดยมิชอบ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ. 520/2559) 

 

 กลาวโดยสรุป ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักเกณฑการใชดุลพินิจของมหาวิทยาลัยเอาไววา แมวา

กฎหมายจะใหอํานาจดุลพินิจแกมหาวิทยาลัยก็ตาม แตก็ตองใชดุลพินิจนั้นอยางมีเหตุผล โดยไดพิจารณา

ขอเท็จจริงอยางรอบดาน และเลือกวิธีการใหสอดคลองกับกรณีดวย จึงจะถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบแลว 

ในทางกลับกัน หากมหาวิทยาลัยใชดุลพินิจตามอําเภอใจ ไมมีเหตุผล หรือใชดุลพินิจผิดพลาดในการวินิจฉัย

กฎหมายเขากับขอเท็จจริง การใชดุลพินิจนั้นก็จะไมชอบดวยกฎหมาย และศาลปกครองก็สามารถเพิกถอน

การกระทําท่ีเกิดจากการใชดุลพินิจโดยมิชอบนั้นได 

 

4.2.4 กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยวามหาวิทยาลัยดําเนินการโดยไมมีอํานาจ 

ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําตามปกครอง กฎหมายยอมเปนท้ังท่ีมาและขอบเขต

ของการใชอํานาจ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยใชอํานาจโดยท่ีตนไมไดมีอํานาจในเรื่องนั้น ยอมสงผลใหการ

ดําเนินการนั้นไมชอบดวยกฎหมาย โดยปรากฏคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยวามหาวิทยาลัยกระทํา

การโดยไมมีอํานาจเปนเหตุใหการกระทํานั้นไมชอบดวยกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
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ขอ 6.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใหทุนการศึกษาแกบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ประจําป 2541 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2540 

กําหนดวา ผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนภาษาตางประเทศและคะแนนวิชาเฉพาะแตละวิชาไมต่ํา

กวารอยละ 60  ดังนั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ซ่ึงแมจะมีอธิการบดี เปนประธานกรรมการ ก็ไมมีอํานาจ

ท่ีจะหยิบยกหลักเกณฑอ่ืนใดนอกเหนือหรือแตกตางไปจากระเบียบหรือประกาศขางตนมาใชในการพิจารณา

ไดตราบใดท่ียังไมไดมีการแกไขระเบียบหรือประกาศดังกลาว  มิฉะนั้น จะเปนการกําหนดหลักเกณฑข้ึนมา

บังคับโดยอําเภอใจโดยท่ีตนไมมีอํานาจ การท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดเกณฑเปนกรณีพิเศษใหผูท่ี

สอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 50 และวิชาเฉพาะไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 เปนผูมี

สิทธิเขาสอบสัมภาษณ จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูถูกฟองคดีพิจารณาอนุมัติและประกาศ

ผลการใหทุนการศึกษา โดยมีพ้ืนฐานมาจากการดําเนินการของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ท่ีฝาฝนหลักเกณฑท่ี

กําหนดไวในประกาศ จึงมีผลใหการอนุมัติผลการดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  (คําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.173/2547) 

 

ขอ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 ไดบัญญัติใหเปนสิทธิของขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอระดับปริญญาโท

ข้ึนไปและอยูระหวางการทําวิทยานิพนธภายหลังศึกษาภาคทฤษฎีเรียบรอยแลว อาจเลือกท่ีจะรายงานตัวเพ่ือ

ขอกลับเขาปฏิบัติราชการกอนก็ได โดยใหรายงานตัวเปนหนังสือ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดวา

ขาราชการท่ีรายงานตัวในกรณีนี้ จะตองแนบเอกสารการสงตัวจากสถานศึกษาประกอบดวยแตประการใดไม 

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 2 ขอใหผูฟองคดีดําเนินการยื่นเอกสารการสงตัวจากสถานศึกษาเพ่ือเปนหลักฐานในการจัดทํา

คําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิมนั้น จึงถือเปนการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเพ่ิมเติมจากท่ีระเบียบ

ฉบับดังกลาวกําหนดไว อันเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนและเปนการสรางภาระใหแกผูฟองคดีเกินสมควร

ในการใชสิทธขิอกลับเขาปฏิบัติราชการในระหวางดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธใหเสร็จเรียบรอย  การดําเนินการดังกลาว

ก็ยังมีผลเทากับวาไดปฏิเสธคําขอท่ีจะกลับเขาปฏิบัติราชการของผูฟองคดี จึงเปนการดําเนินการท่ีไมชอบดวย

กฎหมายซ่ึงเปนการละเมิดตอสิทธิของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ. 1980/2559) 
  

ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการประกันอุบัติเหตุ พ.ศ. 2546 ขอ 

7.1 กําหนดให นักศึกษาทุกคนมีการทําประกันอุบัติเหตุ ในกรณีท่ีนักศึกษาคนใดทําประกันอุบัติเหตุหรือ

ประกันอ่ืน ๆ ท่ีมีความคุมครองเก่ียวกับอุบัติเหตุไวอยูกอนแลวนั้น ใหนักศึกษานําหลักฐานการทําประกัน

ดังกลาวมาแสดงใหสถาบันทราบในวันท่ีสถาบันกําหนดใหมีการลงทะเบียนของภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปการศึกษา 

เนื้อหาของระเบียบฯ ขอนี้จึงขัดตอหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาเพ่ือทํานิติกรรม ตามมาตรา 149 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีท่ี 1 โดยผูถูกฟองคดีท่ี 2 จึงไมอาจกําหนดระเบียบใหนักศึกษา

ทุกคนทําประกันอุบัติเหตุโดยปราศจากความยินยอม สําหรับประกาศสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การ

รับและจายเงินประกันอุบัติเหตุ พ.ศ. 2546 ขอ 1 กําหนดใหนักศึกษาของสถาบันดังกลาวชําระเงินคาประกัน
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อุบัติเหตุคนละ 200 บาทตอป ซ่ึงออกมาเพ่ือใหสอดรับกับระเบียบดังกลาวขางตน จึงไมชอบดวยกฎหมาย

เชนกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 306/2549) 

 

การใชดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบของอาจารยแตละวิชาในคณะนิติศาสตรตาม

หลักเกณฑการวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตองอยูภายใต

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเกณฑการประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท พ.ศ. 2548  

โดยสามารถใชดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบไดจากรายงานการศึกษาคนควา การเขาชั้นเรียน การสอบในชั้น

เรียน (quiz) และการสอบไลเทานั้น และการท่ีผูฟองคดีมีพฤติกรรมเรื่องการแตงกายไมสุภาพเรียบรอยและ

แสดงกิริยาไมใหเกียรติอาจารยผูสอนในระหวางการเรียนการสอนก็มีมาตรการลงโทษกับนักศึกษาท่ีไดชื่อวา

กระทําผิดวินัยไวเปนการเฉพาะแลวตาม ผูถูกฟองคดีท่ี 5 จึงนําเอาพฤติการณของผูฟองคดีเรื่องการแตงกาย

ไมสุภาพเรียบรอยและแสดงกิริยาไมใหเกียรติอาจารยผูสอนในระหวางการเรียนการสอนวิชาดังกลาวมาเปน

ขอเท็จจริงประกอบการใชดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผูฟองคดีไมได  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 5 ใช

ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบโดยหักคะแนนของผูฟองคดี 10 คะแนน เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดีประพฤติตน

กาวราว ไมเปนสุภาพชนและแสดงมารยาทท่ีไมดีตออาจารยผูสอนในชั้นเรียน จึงไมชอบดวยกฎหมาย (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.517/2556) 

 

 จากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในกลุมนี้ จะเห็นไดวาศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักการ

ปฏิบัติราชการไวอยางชัดเจนวาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยตองผูกพันตนกับกฎหมายโดยการปฏิบัติ

ราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด และหากกฎหมายมิไดใหอํานาจในการกระทําอยางใดไว 

มหาวิทยาลัยก็ไมสามารถกระทําการดังกลาวได แมวามหาวิทยาลัยจะเห็นวาการดําเนินการนั้นเหมาะสมแลว 

และเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยก็ตาม 

 

4.2.5) กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการออกคําส่ังเพ่ือเรียกใหเจาหนาท่ี

ชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

หากผูบริหาร อาจารย เจาหนา ท่ีมหาวิทยาลัย กระทําการละเมิดใหมหาวิทยาลัยเสียหาย 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้นได ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 โดยสามารถดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือเรียกใหชดใช

คาเสียหายแกมหาวิทยาลัยได 

อยางไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจมหาวิทยาลัยพิจารณาดวยวาแมเจาหนาท่ีผูนั้นจะ

กระทําละเมิดมหาวิทยาลัยโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจไมเรียกรองคาเสียหายกับ

เจาหนาท่ีผูใดเต็มจํานวนโดยสามารถพิจารณาจากลักษณะความรายแรงก็ได 7 1

72 ยิ่งไปกวานั้นความรับผิดท่ี

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยจะตองรับนั้นเกิดข้ึนจากการมีขอบกพรองของหนวยงานสวนกลางอยูดวยหรือไม 

72
 มาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
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หากมีกฎหมายดังกลาวใหหักออกจากความรับผิดของเจาหนาท่ีผูนั้นดวย 7 2

73  โดยศาลปกครองไดวินิจฉัย

เก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือพิจารณาคาเสียหายท่ีมหาวิทยาลัยจะเรียกตอเจาหนาท่ีอยางเปนธรรม ดังปรากฏ

ตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดตอไปนี้ 

  

1) กรณีความรับผิดของเจาหนาท่ีผูทําละเมิด 

 

กอนเกิดเหตหุนวยประมวลผลกลาง (CPU) เครื่องคอมพิวเตอรของภาควิชาเภสัชกรรมสูญหาย

นั้น  ภาควิชาเภสัชกรรมไดจัดทํากุญแจสํารองเพ่ือเปดประตูหองดังกลาวใหกับอาจารยและขาราชการในภาควิชาเภสัช

กรรมเกือบทุกคน ซ่ึงในวันเกิดเหตุท้ังสองครั้ง ไมพบรองรอยงัดแงะเพ่ือท่ีจะเขาไปลักทรัพยภายในหองดังกลาว 

จึงสันนิษฐานวาคนรายใชกุญแจไขเขาไปในหองนั้น จึงเห็นไดวา เหตุท่ีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ของ

เครื่องคอมพิวเตอรสูญหายไปจํานวน 2 เครื่อง เปนไปไดวาสวนหนึ่งอาจเกิดจากการทํากุญแจสํารองเพ่ิมข้ึน 

แตลําพังการจัดทํากุญแจสํารองดังกลาวยังมิอาจกลาวไดวาเปนเหตุโดยตรงใหเกิดการสูญหายของทรัพยสินใน

ครั้งนี้ แตการท่ีไมมีการวางระบบควบคุมท่ีเหมาะสมสําหรับรองรับการมอบกุญแจสํารองใหบุคลากรถือไว

หลายคน รวมท้ังการท่ีมิไดจัดใหมีการปองกันท่ีเหมาะสมในการดูแลรักษาทรัพยสินท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของภาควิชาท่ีผูฟองคดีเองก็เปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร 

ยอมถือเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลเชนผูฟองคดีในฐานะหัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม

จักตองมีตามวิสัย กรณีจึงถือไดวามีลักษณะเขาขายเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เม่ือได

พิจารณาโดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแกผูฟองคดีแลว เห็นควรใหผูฟองคดีรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ 25 ของราคาทรัพยสินดังกลาวภายหลังจากหักคาเสื่อมราคาแลว (คํา

วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 603/2555 ) 

 

ภายหลังจากท่ีอุปกรณคอมพิวเตอรจํานวนหลายรายการไดสูญหายไป คิดเปนมูลคาความ

เสียหายท้ังสิ้นประมาณ 870,000 บาท ผูถูกฟองคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดสอบสวนแลวมีความเห็นเสนอผูถูกฟองคดีวา 

บุคคลท่ีตองรับผิดในกรณีนี้ ไดแก ผูฟองคดีท่ี 1 และผูฟองคดีท่ี 2 เนื่องจากบุคคลท้ังสองเปนผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบถือกุญแจอาคารและกุญแจหองขณะเกิดเหตุโดยตรง แตเนื่องจากการกระทําละเมิดในครั้งนี้เกิดจากความ

บกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือระบบการดําเนินงานสวนรวมของคณะบริหารธุรกิจและผูถูกฟองคดีเก่ียวกับ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ โดยไมมีการจัดเวรยามท่ีแนนอนชัดเจนตาม

ระเบียบของทางราชการท่ีไดกําหนดใหถือปฏิบัติ จึงควรใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวนี้ออกจากความรับผิด

ของบุคคลท้ังสองดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.539/2554) 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.334/2549, อ.354/2555, อ.284/2559 , อ. 402/2559 

และ อ. 572/2559 วินิจฉัยไวในแนวทางเดียวกัน) 

73 มาตรา 8 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
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2) กรณีความรับผิดของผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูทําละเมิด โดยมักจะเปนกรณีท่ี

ผูใตบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูนั้นทุจริตทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย เจาหนาท่ีผูนั้นตองรับผิดจากการท่ีตน

ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือปลอยปละละเลยจนเปนผลใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตจนกอใหเกิด

ความเสียหายแกมหาวิทยาลัยดวย ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดตอไปนี้ 
 

ขอ 25 ถึงขอ 30 ในหมวด 5 วาดวยการรับเงินการเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี ของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2539 มิไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการคืนเงิน

ของผูวิจัยท่ีขอถอนโครงการวิจัย วาสามารถกระทําไดโดยวิธีใดบาง  จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไมมีระเบียบและ

วิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเก่ียวกับการคืนเงินของผูวิจัยท่ีขอถอนโครงการวิจัย  เม่ือการกระทําละเมิดของผู

ฟองคดีในกรณีนี้ สวนหนึ่งเกิดจากการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไมไดกําหนดวิธีคืนเงินของผูวิจัยท่ีถอนโครงการวิจัยไวให

ชัดเจน เปนชองทางใหนางชลลดาสามารถยักยอกเงินท่ีไดรับคืนจากผูวิจัยท่ีถอนโครงการวิจัยไปได ซ่ึงตามมาตรา 10 

วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.  

2539 กําหนดใหหนวยงานของรัฐหักสวนของความรับผิดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน

ของรัฐ หรือระบบการดําเนินงานสวนรวมออกจากคาสินไหมทดแทนท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชดวย  ดังนั้น คําสั่ง

ของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในสวนท่ีเรียกใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน

จากกรณีท่ีนางชลลดายักยอกเงินท่ีไดรับคืนจากผูวิจัยท่ีถอนโครงการวิจัย โดยหักสวนแหงความรับผิดใหเฉพาะกรณีท่ี

ผูฟองคดีเปนผูตรวจพบการทุจริตและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเทานั้น จึงเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.214/2549) 

 

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 โดยผูฟองคดีท่ี 1 และผูฟองคดีท่ี 3 มอบหมายใหนายเอกพงศและ

นางสาวชลธิชาซ่ึงมิใชขาราชการนําเงินคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีรับชําระในแตละวัน

กลับไปเก็บรักษาไวแลวมานําสงในวันรุงข้ึน หากเปนวันเสารและวันอาทิตยเงินท่ีจัดเก็บไดก็จะมีจํานวนมาก 

โดยไมมีระบบการควบคุมและตรวจสอบอยางใกลชิด กรณีถือเปนการกระทําท่ีขาดความเอาใจใสและขาด

ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา การทุจริตของนายเอกพงศจึงเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูก

ฟองคดีท่ี 1 และระบบการดําเนินงานสวนรวมอยูดวย จึงตองหักสวนความรับผิดของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ออก 

รอยละ 50 ของความเสียหายท้ังหมดตามมาตรา 8 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.471-474/2558) 

 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.659/2555 , อ.784/2558 , อ.284/2559 , อ. 311/2559 

และ อ. 684/2559 วินิจฉัยไวในแนวทางเดียวกัน) 
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 หากพิจารณาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นการดําเนินการออกคําสั่งเพ่ือเรียกให

เจาหนาท่ีชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 จะเห็นไดวาศาล

ปกครองนั้นใหความสําคัญกับการพิจารณากําหนดคาเสียหายกับเจาหนาท่ีผูทําละเมิดอยางเปนธรรม เนื่อง

เพราะการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีผูนั้นเกิดข้ึนก็เพราะไดดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัยนั่นเอง โดยเฉพาะ

หากมีความรับผิดสวนกลางของมหาวิทยาลัยอยูดวยก็ตองหักสวนความรับผิดใหกับเจาหนาท่ีผูนั้นดวย มิ

เชนนั้นจะกลายเปนวาเจาหนาท่ีผูนั้นตองรับผิดเกินกวาท่ีตนเองไดกระทําไป ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการออกคําสั่งเพ่ือเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชเงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

พ.ศ. 2539 ก็จะตองพิจารณากําหนดคาเสียหายอยางเปนธรรมดวย เพ่ือใหเปนธรรมกับเจาหนาท่ีผูดําเนินการ

ใหกับหนวยงานรัฐ และไมเปนการทําลายขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูอ่ืนดวย 

 

4.2.6 กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นวามหาวิทยาลัยละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

เม่ือมีกฎหมายกําหนดหนาท่ีใหมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติ มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีนั้นภายใน

ระยะเวลาอันสมควร หากมหาวิทยาลัยละเลยไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร ผูไดรับผลกระทบก็

สามารถนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหออกคําบังคับใหมหาวิทยาลัยดําเนินการได 

การละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควรนี้ เปนการไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอันถือเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายอีกกรณีหนึ่ง โดยปรากฏคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี

วินิจฉัยวามหาวิทยาลัยไดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

ดังตอไปนี้ 

 

ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กอนเกษียณอายุราชการผูฟองคดีมี

คุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย ระดับ 9 อันเปนสิทธิของผูฟองคดีท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลา

ท่ีผูฟองคดียังมีสถานภาพเปนขาราชการ และเปนหนาท่ีของผูถูกฟองคดีท่ี 3 และผูถูกฟองคดีท่ี 4 ซ่ึงมีหนาท่ีดูแล

ทะเบียนประวัติหรือขอมูลตางๆ ของผูฟองคดี ยอมจะตองเสนอขอมูลเก่ียวกับผูฟองคดีตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 และ

สงแบบประเมินภาระงานใหแกผูฟองคดี เพ่ือผูฟองคดีจะไดกรอกขอมูลเบื้องตนลงในแบบประเมินมา

ประกอบการพิจารณา แตผูถูกฟองคดีท่ี 3 และผูถูกฟองคดีท่ี 4 ก็มิไดสงแบบประเมินดังกลาว การท่ีผูถูกฟอง

คดีท่ี 1 โดยอนุมัติของผูถูกฟองคดีท่ี 2 มิไดพิจารณาเพ่ือดําเนินการแตงตั้งผูฟองคดีเปนรองศาสตราจารยระดับ 

9 จึงเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.

5/2553) 

 

ผูฟองคดีท้ังสี่เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงเปนผูมี

จํานวนชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน จึงมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน สําหรับหนวยชั่วโมงท่ีสอน

นอกเหนือจากจํานวนหนวยชั่วโมงท่ีตองทําการสอนในหนึ่งภาคการศึกษา  เม่ือตามระเบียบกระทรวงการคลังดัง 
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กําหนดคาสอนเกินภาระงานสอนในอัตราชั่วโมงละ 400 บาท ผูถูกฟองคดีท้ังสองจึงมีหนาท่ีตองดําเนินการเบิก

จายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนดังกลาวใหแกผูฟองคดีท้ังสี่ ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสองไมดําเนินการเบิก

จายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูฟองคดีท้ังสี่ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2551 ภาคการศึกษาท่ี 2/2551 

และภาคการศึกษาท่ี 1/2552 จึงเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  (คําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดท่ี 732/2559) 

 

แมการพิมพตําราเพ่ือใชในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะไมมีกฎหมาย

กําหนดข้ันตอนในการดําเนินการไว แตปรากฏรายละเอียดตามแบบอนุมัติพิมพตําราสื่อการสอนมหาวิทยาลัย

ในทางปฏิบัติวา อาจารยประจําภาควิชาท่ีไดรับมอบหมายใหเขียนตําราจะตองเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง

คณบดีเพ่ือใหความเห็นชอบตามข้ันตอน เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณบดีแลวจึงจะแจงใหผูอํานวยการ

สํานักพิมพของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติสั่งพิมพตอไป การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไมดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอน

และเก็บรักษาตนฉบับของผูฟองคดีไว กรณีเปนพฤติการณท่ีบงชี้วาไมพิจารณาใบเสนอขออนุมัติพิมพตํารา PY105 

ของผูฟองคดี จึงเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 

อ.101/2553) 

 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือในประเด็นดังกลาวคณบดีคณะ

นิติศาสตรมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงคณบดีได และไมปรากฏวามีปญหา

ทางกฎหมายท่ีทําใหไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได จึงไมมีเหตุท่ีจะตองหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก โดยมาตรา 17 

วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 กําหนดใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนง เม่ือระยะเวลาไดลวง

พนกําหนด 90 วัน นับแตวันท่ี 9 เมษายน 2552 ซ่ึงเปนวันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

(คณบดี) วางลงแลว ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ยังคงไมดําเนินการประกาศผลการคัดเลือกใหผูฟองคดีเปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (คณบดี) จึงถือวาผูถูกฟองคดีท่ี 2 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.248/2559) 

 

 จากตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นดังกลาวจะเห็นไดวา หากผูใดไดกระทําการ

ตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไวทุกข้ันตอนแลว และกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจดําเนินการเพ่ือใหผูนั้นได

สิทธิอันตนพึงได มหาวิทยาลัยก็มีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามนั้น เชน หากผูนั้นไดยื่นเอกสารใน

การขอพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมาอยางครบถวนแลว มหาวิทยาลัยก็มีหนาท่ีท่ีจะตองพิจารณาให หรือ

กรณีท่ีอาจารยผูสอนไดทําการสอนเกินภาระงานสอน ทําใหมีสิทธิไดรับคาสอนเพ่ิม มหาวิทยาลัยก็ตอง

ดําเนินการเบิกคาสอนใหอาจารยผูนั้น กลาวคือ หากมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีใหตองปฏิบัติแลวไมปฏิบัติ ก็จะถือ

เปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หากปฏิบัติหนาท่ีนั้นลาชา หรือประวิงเวลาไมดําเนินการ ก็จะถือวาเปนการ

ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
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 ยิ่งไปกวานั้น หากการละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร

นั้นกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน มหาวิทยาลัยก็จะตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํา

ละเมิดจากการละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควรนั้นดวยเชนกัน 

 

4.2.7 กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยกระทําละเมิดบุคคลอ่ืน 

เชนเดียวกับหนวยงานทางปกครองอ่ืนเม่ือมหาวิทยาลัยกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายตอ

บุคคลอ่ืน ก็ตองรับผิดตอผลแหงละเมิดนั้นดวย โดยปรากฏแนวคําวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ

มหาวิทยาลัยท่ีนาสนใจและเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะท่ีควรหยิบยกข้ึนมาพิจารณา 

ดังตอไปนี้ 

 

1) กรณีหลักสูตรไมไดรับการรับรอง 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรการเรียนการสอนแลวมีผูสนใจสมัครเขามาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

แลวภายหลังปรากฏวาหลักสูตรดังกลาวไมไดรับการรับรอง กรณีดังกลาวถือวามหาวิทยาลัยกระทําละเมิดผูท่ี

เขามาศึกษาในหลักสูตรนั้น เพราะมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีตองทําใหหลักสูตรมีมาตรฐานเพียงพอในการเปดรับ

นักศึกษาเขามาศึกษา การท่ีหลักสูตรไมไดรับการรับรองนั้นยอมสรางความเสียหายตอผูเขาศึกษาในหลักสูตร

นั้น ๆ เปนอยางมาก เพราะท่ีผูนั้นเขามาศึกษาในหลักสูตรยอมมุงหวังท่ีจะนําคุณวุฒิไปใชประโยชน หากไมได

รับการรับรองยอมไมสามารถนําไปใชได โดยปรากฏกรณีดังกลาวในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.

680/2555 ดังนี ้

 

  ผูฟองคดีมีความคาดหวังโดยชอบธรรมและมีความเชื่อม่ันวา การท่ีผูถูกฟองคดีไดประกาศเปดรับ

สมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ยอมเชื่อวาหลักสูตรท่ีผูถูกฟองคดี

จะเปดการเรียนการสอนเปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการและสอนโดยอาจารยท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติได

มาตรฐาน แตเม่ือผูถูกฟองคดีไมไดจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดไวเปนเกณฑมาตรฐานดังกลาว หากผูฟองคดีศึกษาในหลักสูตรดังกลาวตอไป ก็ไมสามารถท่ีจะ

นําความรูมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ รวมท้ังไมสามารถท่ีจะนํา

ความรูมาใชในการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันท่ีผูฟองคดีสังกัดได การกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาว

ยอมเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความคาดหวังโดยชอบธรรม และเชื่อม่ันในความเปน

สถาบันอุดมศึกษาของผูถูกฟองคดี การกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาวจึงเปนการละเมิดตอผูฟองคดี (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.680/2555) 

 

 การกระทําละเมิดของมหาวิทยาลัยจากกรณีท่ีหลักสูตรไมไดรับการรับรองนั้น แมวาไมไดมีผลจากการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยโดยตรง กลาวคือ มหาวิทยาลัยไมไดเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยวาหลักสูตรใดจะ

ไดมาตรฐานหรือไม หากแตเปนอํานาจของ ส.ก.อ. แตอยางไรก็ตาม การท่ี ส.ก.อ. ไมรับรองหลักสูตรใดนั้น
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ยอมเปนผลโดยตรงมาจากมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถจัดการหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามท่ี ส.ก.อ. กําหนดได 

มหาวิทยาลัยจึงตองรับผิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 

2) การกระทําละเมิดโดยทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง 

คดีนี้เปนเรื่องเก่ียวกับการท่ีมหาวิทยาลัยเผยแพรผลการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีท่ีไมอนุมัติใหผู

ฟองคดีเดินทางไปดูงาน และใชถอยคําท่ีทําใหผูฟองคดีเสื่อมเสีย ตามขอเท็จจริงและผลคําวินิจฉัยดังตอไปนี้ 

 

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดมีบันทึกสั่งการใหเผยแพรผลการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีท่ีไม

อนุมัติใหผูฟองคดีเดินทางไปดูงานของกรมประมงและกรมวิชาการเกษตร โดยสําเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา

อุทธรณใหอาจารยในคณะบริหารธุรกิจทุกคนทราบและปดประกาศท่ีตูประชาสัมพันธของคณะทุกแหงเพ่ือให

ทราบโดยท่ัวกัน โดยไมปรากฏวามีความจําเปนใดจึงตองดําเนินการดังกลาว จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย และเม่ือพิจารณาขอความในหนังสือเก่ียวกับความเห็นของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ซ่ึงไดแก “เปนการสั่งตอ

ผูบังคับบัญชาอันเปนการไมชอบดวยวิธีปฏิบัติราชการ” และ “อาจารยในคณะซ่ึงไมประสงคจะรับผิดชอบงาน

สอนขออนุญาตไปดูงานตามอําเภอใจ” ประกอบกับการสั่งการของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีใหติดตอขอทราบ

ขอเท็จจริงจากกรมประมงและกรมวิชาการเกษตรเพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการดําเนินการทางวินัย ยอม

อาจทําใหบุคคลภายนอกเขาใจวา การท่ีผูฟองคดีขออนุมัติเดินทางไปดูงานและผูถูกฟองคดีท่ี 1 พิจารณามี

ความเห็นดังกลาว เปนกรณีท่ีผูฟองคดีกระทําการโดยมิชอบ อันเปนการกระทําผิดวินัย และผูฟองคดีกําลังจะถูก

ดําเนินการทางวินัย การกระทําของผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายและกระทบตอ

เกียรติยศชื่อเสียงของผูฟองคดี อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และขัดตอมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 285/2559) 

 

 กรณีดังกลาวแมวาผลการพิจารณาอุทธรณของท่ีไมอนุมัติใหผูฟองคดีเดินทางไปดูงานนั้นจะมิไดมี

ปญหาความชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตการเผยแพรผลการพิจารณาอุทธรณใหอาจารยในคณะบริหารธุรกิจ

ทุกคนทราบและปดประกาศท่ีตูประชาสัมพันธของคณะทุกแหงเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน โดยไมปรากฏวามีความ

จําเปนใดจึงตองดําเนินการดังกลาว การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการ

กระทําละเมิดตอผูฟองคดี ซ่ึงถือเปนการวางหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีวาแมวาบุคลากรในมหาวิทยาลัยจะมี

ปญหาหรือมีขอพิพาทกับมหาวิทยาลัยแลวผลปรากฏวามหาวิทยาลัยจะเปนฝายกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย

ก็ตาม แตมหาวิทยาลัยก็ไมสามารถดําเนินการเพ่ือตอบโตบุคลากรท่ีมีขอพิพาทกับมหาวิทยาลัยโดยการ

ประณามหรือกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคลากรผูนั้นได 
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4.2.8 กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของมหาวิทยาลัย 

สัญญาทางปกครองคือสัญญาท่ีฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐเขาทําสัญญากับเอกชนโดยมีอํานาจ

เหนือฝายเอกชนคูสัญญา ท้ังนี้ก็เพราะสัญญาทางปกครองนั้นทําข้ึนเพ่ือจัดทําบริหารสาธารณะ จึงจําเปนท่ี

จะตองกําหนดเง่ือนไขพิเศษไวในสัญญาเพ่ือรักษาประโยชนมหาชน สัญญาทางปกครองในมหาวิทยาลัยท่ี

เกิดข้ึนบอยคือ สัญญากอสรางตาง ๆ สัญญาเขาเปนนักศึกษาซ่ึงตองใชทุน และสัญญาทุนศึกษาตอ อยางไรก็

ตาม แมวามหาวิทยาลัยจะมีอํานาจเหนือในการทําสัญญาทางปกครองกับเอกชน แตก็มิใชวาหนวยงานของรัฐ

หรือมหาวิทยาลัยเม่ือเขาทําสัญญาทางปกครองกับเอกชนแลว จะมีอํานาจเหนือเอกชนไปเสียทุกเรื่องและ

สามารถเอารัดเอาเปรียบเอกชนไดตามใจชอบ ในกรณีดังกลาว ศาลปกครองไดวินิจฉัยคดีเก่ียวกับสัญญาทาง

ปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีอาจไมเปนธรรมกับเอกชนไวในหลายกรณี ดังตอไปนี้ 

1) แมวาคูสัญญาจะเปนผูผิดสัญญาและมีการยกเลิกสัญญา แตหากมหาวิทยาลัยไดรับงานสวนใด

ไปแลว ก็ใหชําระคาจางในสวนนั้นดวย 

เม่ือเกิดกรณีเอกชนคูสัญญาไดกระทําผิดสัญญาเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยสามารถบอกเลิกสัญญาไดนั้น 

มหาวิทยาลัยก็จะมีสิทธิคิดวาปรับตามสัญญากับเอกชนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตาม แมวา

เอกชนคูสัญญาจะเปนผูกระทําผิดสัญญาจนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยตองบอกเลิกสัญญาก็ตาม แตหากใน

ระหวางท่ีสัญญายังไมไดบอกเลิกกันนั้นเอกชนไดกระทําการและสงมอบงานสําเร็จครบถวนตามสัญญาในสวน

ใด หากมหาวิทยาลัยไดรับผลงานนั้นไวแลว มหาวิทยาลัยยอมตองชําระคาผลงานนั้นโดยคิดตามงวดงานท่ีได

กําหนดไวในสัญญา จะถือวามีการบอกเลิกสัญญากันแลวจึงไมตองชําระคาผลงานดังกลาวไมได ดังแนวคํา

วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดดังตอไปนี้ 

 

เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว คูสัญญาตองกลับสูฐานะเดิม แตสวนท่ีเปน

การงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้นก็ตองใชเงินตามควรคาแหงการนั้น ตามมาตรา 391 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดทํางานกอสรางงวดท่ี 5 ไปแลวบางสวน การงานท่ีผู

ฟองคดีไดกระทํานั้นยอมเปนประโยชนแกผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามสมควร ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงตองชําระคาจาง

ตามมูลคาของงานนั้น (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.233/2559) 

 

ผูถูกฟองคดีท้ังสามอางในคําใหการและฟองแยงวาขณะมีหนังสือลงวันท่ี 24 กันยายน 2550 บอก

เลิกสัญญา ผูฟองคดีทํางานแลวเสร็จประมาณรอยละ 80 รวมท้ังปรากฏตามหนังสือของผูถูกฟองคดีท่ี 3 ท่ี ศธ 

0516.22/204 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 วาไดคํานวณคาจางจากปริมาณงานและมูลคางานท้ังหมดท่ีผูฟอง

คดีมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางจากการทํางานในครั้งนี้เปนเงินจํานวน 2,928,928.40 บาท จากมูลคางานจางเหมา

กอสรางท้ังหมด 3,504,409.30 บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดยอมรับงานท่ีผูฟองคดีดําเนินการไปแลว ผูถูกฟอง

คดีท่ี 1 จึงมีหนาท่ีชําระคาแหงการงานดังกลาวใหผูฟองคดีตามมาตรา 391 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางเปนเงินจํานวน 2,928,928.40 บาท และเม่ือหัก
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คาปรับจากการทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาในสวนท่ียังไมไดชําระเปนเงินจํานวน 175,219.53 บาท ผูถูกฟองคดีท่ี 

1 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.1475/2559)  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.706-707/2559 วินิจฉัยไวในแนวทางเดียวกัน) 

 

 2) หากมีเบ้ียปรับตามสัญญาทางปกครองเกิดข้ึนกับคูสัญญา หากเหตุท่ีทําใหเกิดเบ้ียปรับนั้นเกิด

จากความบกพรองผิดพลาดของมหาวิทยาลัยดวย ก็ใหหักสวนนั้นออกดวย 

 กรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักการเอาไววา แมวาคูสัญญาของมหาวิทยาลัยจะไดกระทําผิด

สัญญา และมหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายหรือเบี้ยปรับในการผิดสัญญาก็ตาม แตหากเหตุแหง

การกําหนดเบี้ยปรับนั้น เชน การสงมอบงานลาชา หรือไมสามารถกระทําการใหสําเร็จได เปนความผิดของ

มหาวิทยาลัยรวมอยูดวย ศาลปกครองก็จะวินิจฉัยใหหักสวนความรับผิดท่ีเปนของมหาวิทยาลัยออกดวย 

เพ่ือใหเอกชนท่ีแมวาจะเปนฝายผิดสัญญาก็ตาม ใหรับผิดชอบความเสียหายในสัดสวนท่ีตนตองรับผิดเทานั้น  

การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีโดยอางวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 เปนฝายผิดสัญญาไม

ถูกตองตรงกับความเปนจริง การบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีโดยอางวาเปนความรับผิดของผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงมิ

ชอบและไมมีเหตุท่ีผูฟองคดีจะอางได และแมจะรับฟงไดวาผูฟองคดีบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีท่ี 1 โดยมิ

ชอบ แตผูถูกฟองคดีท่ี 1 ก็ไดบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีก็มิชอบดวยสัญญาและขอกฎหมายดวยเชนกัน เม่ือผู

ฟองคดีและผูถูกฟองคดีตางยังไมมีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะบอกเลิกสัญญา แตเม่ือท้ังสองฝายตางใชสิทธิบอก

เลิกสัญญาซ่ึงกันและกัน แสดงวาท้ังสองฝายตางสมัครใจท่ีจะใหสัญญาพิพาทเลิกแลวตอกันสัญญาจึงเลิกกัน

โดยปริยาย เม่ือสัญญาพิพาทถูกยกเลิกดวยความสมัครใจกันท้ังสองฝายโดยท่ีไมใชความผิดของคูสัญญาฝายใด

ฝายหนึ่ง คูสัญญาตางฝายตองใหอีกฝายกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิม โดยท่ีตางฝายตางเรียกรองความเสียหาย

จากอีกฝายหนึ่งไมไดตามมาตรา 391 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 

อ. 231/2551) 

 

กรณีตามคําวินิจฉัยนี้เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยและคูสัญญาตางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ัง ๆ ท่ี

ไมไดมีสิทธิบอกเลิกสัญญากันท้ังสองฝาย กรณีนี้สัญญาจึงเลิกดวยความสมัครใจโดยไมสามารถโทษฝายใดได 

เพราะตางบอกเลิกสัญญาโดยไมมีสิทธิจึงถือวาผิดสัญญากันท้ังคู ตางฝายจึงไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจาก

อีกฝายได 

 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาลา

ศึกษาหรือฝกอบรมท้ังสองฉบับ ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงผิดสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมท่ีทําไวกับผูฟองคดี 

อยางไรก็ตาม เม่ือคํานึงถึงการท่ีเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีของผูฟองคดีไดตรวจสอบภาระผูกพันท่ีจะตอง

ชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมแลวและแจงวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไมมีขอผูกพันดังกลาว ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึง

ไดมีหนังสือขอลาออกจากราชการ ซ่ึงถือไดวาผูฟองคดีมีสวนผิดพลาดและบกพรองอยางสําคัญในการตรวจสอบ

ภาระผูกพันของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามสัญญาชดใชทุน จึงตองนํากรณีดังกลาวมาพิจารณาถึงความรับผิดของผู
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ถูกฟองคดีท้ังสาม ตามมาตรา 223 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย  (คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดท่ี อ.30/2557) 

 

กรณีตามคําวินิจฉัยขางตน เปนกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดจากการท่ีเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย

แจงขอมูลท่ีไมถูกตอง ทําใหผูถูกฟองคดีเขาใจผิดคิดวาไมมีภาระผูกพันการใชทุนแลว ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีทราบ

วาตนยังมีภาระผูกพันอยูก็อาจจะยังไมขอลาออกจากราชการก็ได จึงเปนความบกพรองรายแรงและตองนํามา

หักสวนความรับผิดของผูถูกฟองคดีดวย 

 

3) หากมีเหตุอันควรในการปรับลดเบ้ียปรับใหกับคูสัญญาเพ่ือความยุติธรรม ก็ใหปรับลดใหแก

คูสัญญาดวย 

 

กรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักการเอาไววา แมวาคูสัญญาของมหาวิทยาลัยจะไดกระทําผิด

สัญญา และมหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายหรือเบี้ยปรับในการผิดสัญญาก็ตาม แตศาลปกครองก็

คํานึงถึงความเปนธรรม และความเสียหายท่ีมหาวิทยาลัยไดรับในการกําหนดใหมหาวิทยาลัยปรับลดเบี้ยปรับ

ลง เพราะมหาวิทยาลัยมักจะเรียกเบี้ยปรับมาเต็มจํานวน หรือคิดคาปรับจนเกินสวนอยูเสมอ ซ่ึงบางกรณีก็

ไมไดสัดสวนของความเสียหายกับเบี้ยปรับท่ีตองชําระ ศาลปกครองจึงไดวินิจฉัยใหมหาวิทยาลัยปรับลดเบี้ย

ปรับตามสมควร เพ่ือใหเบี้ยปรับนั้นสะทอนความเสียหายท่ีแทจริง และเพ่ือความเปนธรรมกับคูสัญญาท่ีจะไม

ตองรับผิดเกินกวาจํานวนท่ีตองรับผิดจริง ท้ังในกรณีท่ีเปนสัญญาจางเอกชนดําเนินการ สัญญาการเปน

นักศึกษา หรือสัญญาการใหทุนการศึกษา ดังปรากฏตามแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดดังตอไปนี้ 

 

  3.1) กรณีบริษัทเอกชนตามสัญญาจาง 

 

   เม่ือไดวินิจฉัยแลววาผูฟองคดีเปนผูกระทําผิดสัญญา และผูถูกฟองคดีมีสิทธิปรับ 

ผูฟองคดีตามขอ 16 วรรคหนึ่ง ของสัญญาพิพาท โดยท่ีงานงวดท่ี 3 ผูฟองคดีไดสงมอบเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 

2548 และงานงวดสุดทายผูฟองคดีไดสงมอบเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2548 ซ่ึงลวงเลยระยะเวลาตามสัญญารวม 

213 วัน ผูฟองคดีจึงถูกปรับวันละ 5,889.73 บาท คิดเปนเงิน 1,254,512.49 บาท และคาควบคุมงานวันละ 200 

บาท คิดเปนเงิน 42,600 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,297,112.49 บาท แตการท่ีผูถูกฟองคดีไมดําเนินการบอก

เลิกสัญญาจางดังกลาว โดยใหผูฟองคดีดําเนินการตามสัญญาตอไปจนกระท่ังจํานวนเงินเกินคาปรับรอยละสิบของ

วงเงินคาจาง และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือยินยอมเสียคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีโดยไมมีเง่ือนไขแตอยางใด 

กรณีนี้จึงไมเปนไปตามขอ 138 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เม่ือคาปรับท่ีผู

ถูกฟองคดีคิดคํานวณนั้นสูงเกินสวน ศาลเห็นสมควรลดคาปรับไดตามมาตรา 383 วรรคหนึ่ง แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูฟองคดีชําระคาปรับเปนจํานวนเงินวันละ 5,889.73 บาท ตั้งแตวันท่ี 28 

กันยายน 2547 ซ่ึงเปนวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญาถึงวันท่ี 5 มกราคม 2548 ซ่ึงเปนวันท่ี
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คํานวณเงินคาปรับไดรอยละสิบของวงเงินคาจางตามสัญญา รวมเปนเวลา 100 วัน คิดเปนเงินท้ังสิ้น 588,973 

บาท เม่ือผูถูกฟองคดีไดหักเงินคาจางชําระเปนคาปรับไวแลวเปนเงิน 1,254,512.49 บาท ผูถูกฟองคดีจึงตอง

คืนเงินคาปรับในสวนท่ีสูงเกินสวนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน 665,539.49 บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ท่ี อ.122/2559) 

 

เม่ือวงเงินคาจางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีหนวยไตเทียมจํานวน 7,977,419.43 บาท การท่ีผูถูก

ฟองคดีใชสิทธิปรับผูฟองคดี เปนเวลา 190 วัน คิดเปนเงินคาปรับถึง 1,532,427.90 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

19.21 ของเงินคาจาง เม่ือพิจารณาถึงประโยชนไดเสียของคูสัญญาท้ังสองฝายแลวเห็นวา จํานวนเงินคาปรับ

ดังกลาวเปนจํานวนเงินท่ีสูงกวาความเสียหายท่ีผูถูกฟองคดีไดรับ และเปนเงินคาปรับท่ีสูงเกินสวนตามมาตรา 383 

วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรณีจึงมีเหตุสมควรท่ีศาลจะลดคาปรับลงได ท่ีศาลปกครองชั้นตน

ลดเบี้ยปรับลงรอยละ 40 ของจํานวนเงินคาปรับท้ังหมด คงเหลือคาปรับท่ีเรียกเก็บแกผูฟองคดีในอัตรารอยละ 

60 ของจํานวนเงินคาปรับท้ังหมด ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเปนจํานวนท่ีเหมาะสมแลว ผูถูกฟองคดีจึงตองคืน

เงินคาปรับแกผูฟองคดีเปนเงิน 612,971.16 บาท  ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับแกผูฟองคดีจํานวน 612,971.16 

บาท โดยไมมีดอกเบี้ย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.1095/2559) 

 

ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีท่ี 1 ใหกอสรางอาคารเรียนสถาปตยกรรมศาสตร ตาม

สัญญาลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2544 แบงงวดงานจํานวน 12 งวด วงเงินคาจางจํานวน 37,899,990 บาท แตผูถูก

ฟองคดีท่ี 1 ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงเปนฝายผิดสัญญา และตองรับผิดชดใชคาปรับตาม

สัญญาใหแกผูฟองคดี โดยปรากฏวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดทํางานตามสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนแลวเสร็จ รวม 10 

งวด จากท้ังหมด 12 งวด จึงถือวาผูฟองคดีไดรับประโยชนตามสัญญาจางบางสวนแลว อีกท้ัง ขอเท็จจริง

ปรากฏวางานในงวดท่ี 11 และงวดท่ี 12 มีเงินคาจางตามสัญญาจํานวน 7,772,026 บาท การท่ีผูฟองคดีเรียกคาปรับ

ตามสัญญาถึง 12,772,300 บาท ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสูงกวาราคาคากอสรางคงเหลือตามสัญญา จึงเปนคาปรับท่ีสูง

เกินสวน ศาลจึงมีอํานาจท่ีจะลดคาปรับไดตามสมควร โดยสมควรคิดคาปรับรอยละสิบของวงเงินคาจาง เปนเงิน 

3,789,999 บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.368/2557) 

 

เนื่องจากมีเหตุใหตองขยายระยะเวลาการทํางานใหกับผูถูกฟองคดีท่ี 1 เปนระยะเวลา 211 

วัน ตามสัญญาจาง กําหนดระยะเวลาการทํางานใหแลวเสร็จจึงเปนภายในวันท่ี 27 กันยายน 2548 เม่ือผูถูก

ฟองคดีท่ี 1 ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จในวันดังกลาว และผูฟองคดีท่ี 1 เห็นวา ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จะทํางาน

งวดท่ี 8 ไมแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2549 และงานท้ังหมดใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเดือนมิถุนายน 

2549 ตามท่ีผูฟองคดีท่ี 1 มีหนังสือ ท่ี ศธ 0558/1258 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2549 ไปถึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 ผูฟองคดีท่ี 1 

จึงมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดตามสัญญาจาง ขอ 5 ก. และ ขอ 5 ข. ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีท่ี 1 

มีหนังสือ ท่ี ศธ 0558/1726 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2549 บอกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงเปนการ

ปฏิบัติท่ีชอบดวยสัญญาจางแลว  สวนกรณีท่ีผูฟองคดีท่ี 1 หักเงินคาจางสําหรับงานงวดท่ี 6 และท่ี 7 เปน
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คาปรับจํานวน 2,820,672 บาท นั้น เม่ือผูฟองคดีท่ี 1 มีสิทธิปรับผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดเพียงในอัตรารอยละ 10 

ของวงเงินคาจางเปนเงิน 1,915,217.90 บาท ผูฟองคดีท่ี 1 จึงตองคืนเงินคาปรับสวนท่ีหักไวเกินจํานวน 

905,451.10 บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.9-10/2559 ) 

 

 คําวินิจฉัยกลุมนี้เปนกรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัยใหมหาวิทยาลัยกําหนดเบี้ยปรับใหเหมาะสมตามสิทธิ

ท่ีมหาวิทยาลัยจะกําหนดเบี้ยปรับได โดยหากพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2535 ขอ 138 กําหนดวาหากจะตองมีการปรับตามสัญญา หากคาปรับเกินกวารอยละสิบ ก็ใหสวนราชการ 

(มหาวิทยาลัย) พิจารณาบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมชําระคาปรับนั้นโดยไมมีเง่ือนไข ก็ใหสวน

ราชการผอนผันการบอกเลิกสัญญาได7374 ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยไมพิจารณาบอกเลิกสัญญาจนคาปรับเกินกวา

รอยละสิบ โดยท่ีไมมีความยินยอมจากคูสัญญา ศาลปกครองก็จะวินิจฉัยใหปรับลดเบี้ยปรับใหเหลือเพียงรอย

ละสิบ 

 

3.2) กรณีสัญญาการเปนนักศึกษา 

 

เม่ือผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีสภาพการเปนนักศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2550 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 เพราะไดยื่นคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษาตอผูฟองคด ี

เนื่องจากผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรในระดับปริญญาตรี คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อีกแหงหนึ่ง รวมเปนเวลาเพียง 9 วัน และผูถูกฟองคดีท่ี 1 ยังไมเคยไดรับ

ทุนจากผูฟองคดี ไมเคยเขาศึกษาตามหลักสูตร ไมไดรับเครื่องอุปกรณหรือตําราการศึกษา และไมเคยไดใช

บริการใดๆ จากผูฟองคดี เพียงแตไดทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรกับผูฟองคดี

เทานั้น การท่ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหลดเบี้ยปรับโดยใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ชําระเงินคาปรับจํานวน 9 วัน 

คิดเปนเงินจํานวน 1,647 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแต

วันท่ี 14 มกราคม 2551 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีท่ี 2 รวมกันหรือ

แทนกันชําระเงินคาปรับพรอมดอกเบี้ยจํานวนดังกลาวตามสัญญาคํ้าประกันดวยจึงเหมาะสมและเปนธรรม

แลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ.38/2559) 

 

 คําวินิจฉัยนี้เปนกรณีท่ีศาลปกครองมุงกําหนดใหมหาวิทยาลัยใชสิทธิในการคิดวาปรับใหสอดคลองกับ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยกรณีตามคําวินิจฉัยนั้นมหาวิทยาลัยจะเรียก

คาปรับคิดเปนจํานวน 1 ภาคการศึกษา แตศาลปกครองเห็นวาผูถูกฟองคดีมีสภาพเปนนักศึกษาเพียง 9 วัน

74 ในประเด็นนี้มีขอสังเกตท่ีสําคัญอยูประการหนึ่งคือ ในปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ไดถูกยกเลิกไปโดยผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และหลักการตามขอ 138 ของระเบียบดังกลาว ก็ไมไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แตอยางใด 
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เทานั้น เพราะไดยื่นขอลาออก และยังไมไดรับทุน เขาศึกษา หรือไดใชอุปกรณใด ๆ จึงไดกําหนดใหชําระเบี้ย

ปรับคิดตามวันท่ีมีสภาพนักศึกษาจริงคือ 9 วัน  

 

3.3) กรณีสัญญารับทุนเพ่ือศึกษาตอ 

 

จากผูถูกฟองคดีท่ี 1 สนใจการศึกษามากกวาภาระหนาท่ีราชการและผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดแสดง

เจตนาท่ีจะรับราชการท่ีหนวยงานของผูฟองคดีมาโดยตลอด การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไมอาจปฏิบัติราชการชดใช

ทุนตามสัญญาพิพาทใหแกผูฟองคดีไดเปนเพราะผูฟองคดีไมตอสัญญาจางใหแกผูถูกฟองคดีท่ี 1 เปนเหตุใหผู

ถูกฟองคดีท่ี 1 ตองพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของผูฟองคดี กรณีจึงมีเหตุอันสมควรท่ีศาลจะ

พิจารณาลดหยอนคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีท้ังสองได และอีกประการหนึ่งขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับความ

เสียหายถึงขนาดเทาจํานวนคาปรับสามเทา กรณีจึงเห็นควรลดหยอนคาปรับลงโดยใหคิดเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเทา

ของเงินท่ีตองชดใชคืนแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 290/2551) 

 

เม่ือ ก.พ. ไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษา

เพ่ิมเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 ขอ 10 วรรคสอง กําหนดวา ขาราชการผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตาม

สัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนท่ีไดรับระหวางศึกษา และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีก

จํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน ทุน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทาง

ราชการอีกดวย ดังนั้น ขอ 11 ของสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลาราช การท่ีกําหนดใหผู

ถูกฟองคดีท่ี 1 ตองจายเงินเบี้ยปรับจํานวนสามเทาของเงินทุนท่ีไดรับจากผูฟองคดี จึงเกินจากท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบ ก.พ. ดังกลาว จึงเปนการเลือกปฏิบัติและไมเปนธรรมกับผูถูกฟองคดีและสูงเกินสวน เห็นควรลดเบี้ย

ปรับให ท้ังนี้ ตามมาตรา 383 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดท่ี อ.359/2552) 

 

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ขอลาออกจากราชการก็เพ่ือไปปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึง

เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะเชนเดียวกับผูฟองคดีท่ี 1 เบี้ยปรับท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 

จะตองชําระหนึ่งเทาของเงินท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 จะตองชดใชคืนจึงสูงเกินสวน เม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผู

ฟองคดีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสินแลว เพ่ือใหมาตรการปองปรามมิ

ใหผูไดรับทุนการศึกษาบิดพลิ้วไมปฏิบัติตามสัญญามีผลบังคับได การงดเบี้ยปรับจะมีผลใหมาตรการดังกลาว

สิ้นผลบังคับ ประกอบกับกฎหมายมิไดใหอํานาจศาลวินิจฉัยงดเบี้ยปรับเพียงใหศาลลดเบี้ยปรับท่ีสูงเกินสวนได

เทานั้น จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับลงครึ่งหนึ่งตามมาตรา 383 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.889-890/2556) 
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 คําวินิจฉัยในกลุมนี้เปนการวินิจฉัยเก่ียวกับการกําหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาหรือไมชดใชทุนใหครบ

ตามสัญญา ซ่ึงศาลปกครองไดพิจารณาการกําหนดเบี้ยปรับใหเปนธรรม และสะทอนถึงเจตนารมณของการ

กําหนดเบี้ยปรับข้ึนมา วาเปนการกําหนดมาตรการปองปรามมิใหผูไดรับทุนการศึกษาบิดพลิ้วไมปฏิบัติตาม

สัญญา หากมีการคิดคาปรับท่ีเกินสวน ไมเปนธรรม จึงถือเปนการดําเนินการคิดเบี้ยปรับท่ีไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และเม่ือวัตถุประสงคของการกําหนดเบี้ยปรับประการหนึ่งคือการใหผูไดรับทุนเขาปฏิบัติงานเพ่ือ

ชดใชทุน การท่ีผูไดรับทุนขอโอนยาย หรือลาออกไปสมัครในหนวยงานของรัฐอ่ืน อันเปนการเขาปฏิบัติงานใน

ภาครัฐยอถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนเชนกัน เพียงแตมิใชในหนวยงานเดิม กรณีนี้จึง

สามารถลดเบี้ยปรับใหกับผูไดรับทุนได 

 

 จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จะเห็น

ไดวาศาลปกครองไดวางแนวทางการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไวในหลายประเด็น ซ่ึงเปนประโยชนตอ

การนําไปใชในการปฏิบัติราชการอยางถูกตองเหมาะสม หากมหาวิทยาลัยสามารถเดินตามแนวคําวินิจฉัยท่ี

ศาลปกครองสูงสุดไดวางไวได ก็จะทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้นมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถลดขอพิพาทระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีจะข้ึนสูการพิจารณา

ของศาลปกครองได 
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บทท่ี 5  

สรุปการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับคดีปกครองของมหาวิทยาลัย 
 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารมหาวิทยาลัยและตุลาการศาลปกครองเก่ียวกับ

ขอพิพาททางปกครองของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหคดีพิพาทในศาลปกครองของ

มหาวิทยาลัย และการจัดทําขอเสนอหลักการดําเนินงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย โดยเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย 2 

ทาน และตุลาการศาลปกครอง 2 ทาน ดังสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวน 2 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร. 

สมคิด เลิศไพฑูรย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ศาสตราจารย ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดี

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึกตามหัวขอไดดังตอไปนี้ 

 

 5.1.1 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

 สามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึก ตามลําดับประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1) ทานดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยมานานเทาใด 

  เคยดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตาง ๆ 

รวมเวลาไมนอยกวา 15 ป 

2) ในขณะท่ีทานดํารงตําแหนงบริหาร มีขอพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเกิดข้ึนหรือไม 

  ขอพิพาทในมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ท้ังกับอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา 

หรือแมแตกับบุคคลภายนอกท่ีเปนเอกชนคูสัญญา โดยในขณะท่ีขาพเจาเปนผูบริหารก็เกิดขอพิพาทข้ึนใน

หลายประเด็น เชน กรณีการดําเนินการทางวินัย กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีสัญญาทุนการ

เปนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพ กรณีสัญญาจางกอสรางอาคาร เปนตน 

3) มหาวิทยาลัยของทานมีขอพิพาทข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองบางหรือไม  

  มีบางแตไมมากนัก เพราะบางเรื่องสามารถพูดคุยเจรจากันจนจบไดในชั้นการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัย สวนกรณีท่ีเปนคดีข้ึนสูศาลปกครองและเปนท่ีสนใจของสังคม คือ กรณีท่ี อ.สมศักดิ์ เจียมธีร

สกุล ฟองขอเพิกถอนคําสั่งไลออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยรายแรงเนื่องจากขาดราชการเกิน 15 วัน 

โดยไมมีเหตุอันสมควร 
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4) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

  กรณีการเขาสูตําแหนงบริหารนั้นมักจะมีผูไมพอใจท่ีตนไมไดเปนผูรับเลือกใหดํารงตําแหนง

อยูเสมอ แตเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใชดุลพินิจในการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง หาก

ไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว สภามหาวิทยาลัยจะตัดสินในเลือกผูใดก็ตองยอมรับ แตก็อาจมีบาง

มหาวิทยาลัยท่ีเลือกพวกพองของตนท่ีมีคุณสมบัติไมดีหรือไมครบถวนอยูบาง 

  สวนกรณีสัญญาทุนนั้นเกิดจากการท่ีผูรับทุนไปศึกษาตอแลวตองมาปฏิบัติงานตามสัญญานั้น

อยากไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน ไมตองการอยูใชทุนจนครบเพราะใชเวลานาน แตเม่ือคุณไดรับทุนและไปศึกษามาจน

สําเร็จแลว อยู ๆ อยากจะไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืนก็คงไมได เพราะไดใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการไปเพ่ิมพูน

ความรูของตน จึงตองคืนกลับใหมหาวิทยาลัยท่ีใหทุนบาง 

5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

  ศาลปกครองมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย เชน การออกกฎ ระเบียบ หรือการออกคําสั่งของอธิการบดี คณบดี บางกรณียังสามารถ

ตรวจสอบความเหมาะสมของการกระทํานั้นไดอีกดวย ซ่ึงหากศาลปกครองไดวินิจฉัยบนพ้ืนฐานของหลักการ

ปฏิบัติราชการท่ีดี คําพิพากษาของศาลปกครองยอมเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางธรรมาภิบาลใหกับ

มหาวิทยาลัย 

6) ทานคิดวาดุลพินิจของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญอยางไร 

  มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรตองมีดุลพินิจในการใช

อํานาจบริหารมหาวิทยาลัยของตนเพ่ือความคลองตัวและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทัดเทียม

กับสากลได เชน การพิจารณากรอบอัตรากําลังและการจายคาตอบแทนบุคลากรของตนเอง พิจารณาการใช

เงินของตนเอง และสามารถเลือกวิธีการในการดําเนินการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการบริหารงานใน

มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด  

7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

  มหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และปฏิบัติงานอยางมี   

ธรรมาภิบาล หากเรื่องใดสามารถใชดุลพินิจไดก็ตองใชอยางสมเหตุสมผล สรางความเขาใจอันดีในการ

ปฏบิัติงาน และการดําเนินการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหกับอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และผูมีสวนไดเสีย

กับมหาวิทยาลัย และเนนการพูดคุยทําความเขาใจกับบุคคลดังกลาวหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน 
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 5.1.2 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต 

 สามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึก ตามลําดับประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1) ทานดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยมานานเทาใด 

  ปจจุบันดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเคยดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร กฎหมาย บริหารบุคคล รวมเวลาไมนอยกวา 15 ป 

2) ในขณะท่ีทานดํารงตําแหนงบริหาร มีขอพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเกิดข้ึนหรือไม 

  เพราะมหาวิทยาลัยมีความเก่ียวของกับบุคคลหลายกลุม จึงมีขอพิพาทตาง ๆ เกิดข้ึน

พอสมควร เชน กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการ การดําเนินการทางวินัย กรณีการเขาสูตําแหนงบริหารของ

บุคลากร กรณีไมอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย กรณีสัญญาจางเหมาบริการตาง ๆ เปนตน  

3) มหาวิทยาลัยของทานมีขอพิพาทข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองบางหรือไม  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะพยายามพูดคุยทําความเขาใจเพ่ือใหขอพิพาทสามารถยุติไดใน

ชั้นมหาวิทยาลัยกอนเสมอ อยางไรก็ตามมีอยูหลายกรณีท่ีขอพิพาทนั้นข้ึนไปสูชั้นการพิจารณาของศาล

ปกครอง บางกรณีมหาวิทยาลัยก็ชนะคดี บางกรณีก็แพคดี ก็จะนอมรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองมาแกไขให

ถูกตอง 

4) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

  กรณีการเขาสูตําแหนงบริหารนั้นแทจริงแลวเปนเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยใชดุลพินิจในการ

เลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง ถาทําตามข้ันตอนแลวสภามหาวิทยาลัยจะตัดสินใจอยางไรก็ตอง

เปนไปตามนั้น อีกท้ังสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรกลุมท่ีมีผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาอยูหลายคน แตผูท่ีไมไดรับ

เลือกก็มักจะมีไมพอใจท่ีไมไดรับเลือก อุทธรณแลวผลเปนอยางเดิมก็ยังไมยอมรับ ทางเลือกสุดทายจึงตองยื่น

ฟองตอศาลปกครอง อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะในระยะท่ีผานมาก็มีบางมหาวิทยาลัยท่ีไมไดดําเนินการคัดเลือก

บุคคลเขาสูตําแหนงบริหารอยางถูกตองเปนธรรมอยูบาง 

  กรณีสัญญาทุน เกิดจากการท่ีระยะเวลาการใชทุนคอนขางนาน เชน 2 เทาของเวลาท่ีลาไป

ศึกษาตอ และผูรับทุนไปศึกษาตอไมตองการผูกมัดตนเองกับมหาวิทยาลัยตนสังกัด หรืออาจอยากไปอยูกับท่ี

อ่ืนท่ีดีกวา จึงพยายามหาชองทางท่ีจะไมตองอยูใชทุนจนครบสัญญา ซ่ึงปญหานี้เปนปญหาสําคัญ เพราะเวลา

ท่ีมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณเพ่ือใหทุนในสาขาวิชาใด วัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่งคือก็ผูเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นขาดไป จึงตองสงบุคลากรไปศึกษาในเรื่องนั้นและกลับมาทําประโยชนใหมหาวิทยาลัย แตทายท่ีสุดผู

นั้นกลับไมตองการปฏิบัติงานให ทําใหสูญเสียทรัพยากรและเวลาของมหาวิทยาลัยไปมาก 
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5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสามารถวางหลักการปฏิบัติราชการใหกับหนวยงานของรัฐทุกแหง 

มหาวิทยาลัยก็เชนเดียวกัน หากศาลปกครองสามารถวินิจฉัยและสรางความชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑการ

ปฏิบัติราชการท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัยได คําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองจะเปนเครื่องมืออันสําคัญท่ีจะ

สามารถสรางหลักธรรมาภิบาลใหกับมหาวิทยาลัย 

6) ทานคิดวาดุลพินิจของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญอยางไร 

  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนการดําเนินงานในภารกิจเฉพาะ กลาวคือภารกิจดาน

อุดมศึกษาของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยท้ังหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

จําเปนตองมีอิสระในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีดุลพินิจในการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถบรรลุ

ภารกิจดานการอุดมศึกษาของประเทศใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได  

7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

  ผูบริหารของมหาวิทยาลัยตองบริหารมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด และพิจารณาการใชอํานาจอยางรอบคอบและมีเหตุผล อาจมีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน ใหกับอาจารยและเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในทุกระดับปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 

5.2 สรุปการสัมภาษณเชิงลึกจากนิติกรในมหาวิทยาลัย  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกนิติกรในมหาวิทยาลัยจํานวนสองทาน คือ คุณนัทธี ฤทธิ์ดี 

นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาการคดี กองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคุณ

ราชัย อัศเวศน อดีตหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสามารถสรุปการ

สัมภาษณเชิงลึกตามหัวขอไดดังตอไปนี้ 

 

 5.2.1 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก คุณนัทธี ฤทธิ์ดี 

สามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึก ตามลําดับประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1) ทานดํารงตําแหนงนิติกรในมหาวิทยาลัยมานานเทาใด 

ปฏิบัติหนาท่ีนิติกรในมหาวิทยาลัยมาเปนเวลา 25 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ

พิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาการคดี กองนิติการ 
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2) ทานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยบางหรือไม เรื่องอะไรบาง 

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการเก่ียวกับขอพิพาทท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี หรือกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูฟองคดีใน

กรณีท่ีเก่ียวกับการออกทําสั่งทางปกครอง 

3) มหาวิทยาลัยของทานมีขอพิพาทข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองบางหรือไม  

มีขอพิพาทข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองเปนจํานวนมาก จํานวนกวาสิบคดีตอป 

4) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

คดีท่ีเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย สวนใหญเก่ียวของกับผลประโยชน

ของคณาจารยประจํา จนนําไปสูความขัดแยงกันระหวางคณาจารยในสวนงานนั้น ๆ 

5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

มีสวนชวยในเฉพาะกรณีท่ีมหาวิทยาลัยนํามาพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารงานใน

มหาวิทยาลัย แตในบางเรื่อง มหาวิทยาลัยก็มิไดใหความสําคัญกับการแกไขปรับปรุง หากเปนเชนนั้น          

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนั้นก็จะไมมีประโยชนในการสรางธรรมาภิบาล  

6) ทานคิดวาดุลพินิจของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญอยางไร 

การใหมหาวิทยาลัยสามารถใชดุลพินิจในบางเรื่องได ทําใหการบริหารของมหาวิทยาลัยมี

ความยืดหยุนคลองตัว แตตองวางระบบการใชดุลพินิจไวเพ่ือกํากับดูแลการใชดุลพินิจนั้นดวย เพ่ือปองกันมิให

เกิดการใชดุลพินิจในทางมิชอบ 

7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

มหาวิทยาลัยควรใหความรูแกผูบริหารในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยถึงกระบวนการ วิธี

ปฏิบัติ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 

 5.2.2 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก คุณราชัย อัศเวศน 

สามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึก ตามลําดับประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1) ทานดํารงตําแหนงนิติกรในมหาวิทยาลัยมานานเทาใด 

  ประมาณ 33 ป เริ่มจากนิติกรของทบวงมหาวิทยาลัย มีประสบการณในการรางกฎหมายของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ และลาออกจากราชการในป 2538 และเขาทํางานเปนนิติกรท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารี จนอายุครบเกษียณอายุราชการในป 2560 
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2) ทานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับขอพิพาทท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยบางหรือไม เรื่องอะไรบาง 

  ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูเปน

จํานวนมาก เม่ือเขารับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ตองรับผิดชอบขอพิพาทท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกเรื่อง 

3) มหาวิทยาลัยของทานมีขอพิพาทข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองบางหรือไม  

.  มีนอยมาก เพราะไดดําเนินการแกไขตามแนวทางของศาลปกครองสูงสุดท่ีไดวางหลักไวมา

แกไขปญหาภายในเสียกอน จะเนนการปองกันไมใหปญหาเกิดข้ึน ไมใชการปราบปราม แตก็จะมีกรณีท่ีฟอง

นักศึกษาอยูบางในเรื่องกองทุนยืมเรียนของมหาวิทยาลัย 

4) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

  กรณีเก่ียวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและอาจารยนั้นข้ึนอยู กับความ

รับผิดชอบของบุคคล กรณีการชดใชทุนการศึกษานั้นตอนจะรับทุนอยากจะรับ แตเวลาท่ีใชทุนกลับไมชดใช จึง

ข้ึนอยูกับสามัญสํานึกของแตละคน 

  สวนกรณีการเขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยนั้นเปนเรื่องท่ีมีปญหามาเปนปกติอยูแลว 

5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

คําพิพากษาของศาลปกครองนั้นมีสวนสําคัญในการชวยสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง แตมหาวิทยาลัยก็ยังไมตระหนักในเรื่องนี้มากนัก นําแตคําพิพากษาศาลปกครอง

ท่ีใหประโยชนกับตนเองมาใช แตในเรื่องท่ีเปนเชิงลบกลับคิดวาไมเก่ียวกับตนเอง  

โดยศาลปกครองไดออกแนวปฏิบัติราชการท่ีดีจากคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดออกมาเปน

รูปเลมเผยแพรอยูเสมอเปนประจําทุกป ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางได 

6) ทานคิดวาดุลพินิจของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญอยางไร 

มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีดุลพินิจ แตตองไมใชเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจ มีกรอบการใช

ดุลพินิจอยู ตองใชอํานาจตามกฎหมาย เสมอภาค ขอเท็จจริงอยางเดียวกันตองใชดุลพินิจเหมือนกัน ศาล

ปกครองเองก็วางหลักการใชดุลพินิจอยูดวย เชน ตองเปนไปตามหลักแหงความสัมฤทธิ์ผล หลักความจําเปน 

และหลักความไดสัดสวน 
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7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

การสรางความเขาใจและใหความรูดานกฎระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงานแกผูบริหารและ

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย หากผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงานของตนแลว ก็จะสามารถลดขอพิพาทในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยลงได 

 

5.3 สรุปการสัมภาษณเชิงลึกจากตุลาการศาลปกครอง 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกตุลาการศาลปกครองจํานวน 2 ทาน คือ ทานประสาท                  

พงษสุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ ทานวชิระ ชอบแตง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง    

และรองโฆษกศาลปกครอง โดยสามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึกตามหัวขอไดดังตอไปนี ้

 

 5.3.1 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก ทานประสาท พงษสุวรรณ 

 สามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึก ตามลําดับประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1) ทานดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองมาแลวกี่ป 

  ดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองมาแลวเปนเวลา 17 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงตุลาการศาล

ปกครองสูงสุด 

2) ทานเคยไดรับมอบหมายใหวินิจฉัยคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยหรือไม 

  เคยไดรับมอบหมายใหพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอยูบาง เชน คดีเก่ียวกับการกระทําละเมิดทางปกครองของมหาวิทยาลัย คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา

ใหทุนการศึกษา เปนตน 

3) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

  การท่ีมีขอพิพาททางปกครองเก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยข้ึนสูศาลปกครองนั้น 

มักจะเปนการใชการตีความกฎหมายของมหาวิทยาลัยท่ีผิดพลาด ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย หรือ

เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลบางกลุม อยางไรก็ตาม อาจมีกรณีท่ีเกิดจากความผิดของบุคคลท่ีเปนคูกรณีของ

มหาวิทยาลัยอยูดวยเชนกัน  

4) แนวทางการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย แตกตางจากหนวยงานของรัฐ

อ่ืนหรือไม อยางไร 

  ใชหลักเกณฑในการควบคุมตรวจสอบท่ีไมแตกตางกัน กลาวคือ ใชวิธีพิจารณาคดีปกครอง

และหลักกฎหมายปกครองเชนเดียวกัน 
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5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสามารถชวยสรางธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 

โดยการวางหลักกฎหมายปกครองและหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีของมหาวิทยาลัยผานคําวินิจฉัยของศาล

ปกครอง  

6) มหาวิทยาลัยควรมีดุลพินิจในการดําเนินงานมากนอยเพียงใด 

  อํานาจดุลพินิจเปนสิ่งท่ีสําคัญในการใชอํานาจของฝายปกครองรวมถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะ

สามารถอํานวยความยุติธรรมเฉพาะกรณีได ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีดุลพินิจในการบริหารงานของตนเอง

พอสมควรเพ่ือใหดําเนินงานไดอยางยืดหยุนตามสถานการณได แตอยางไรก็ตาม อํานาจดุลพินิจของ

มหาวิทยาลัยตองอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง เพ่ือปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจของ

มหาวิทยาลัย 

7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

  มหาวิทยาลัยควรตองศึกษาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานใหถูกตอง ใชอํานาจ

อยางรอบคอบและดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และตองพิจารณาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ

อยางรอบดานกอนท่ีจะออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง รวมถึงการใชอํานาจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยดวย 

 5.2.2 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก ทานวชิระ ชอบแตง 

 สามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึก ตามลําดับประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1) ทานดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองมาแลวกี่ป 

  ดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองมาแลวเปนเวลา 16 ป 

2) ทานเคยไดรับมอบหมายใหวินิจฉัยคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยหรือไม 

  เคยไดรับมอบหมายใหพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอยูบาง 

3) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

  ในกรณีคดีการเขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยนั้น เกิดจากกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับเรื่อง

ดังกลาวไมชัดเจน การดําเนินการตามข้ันตอนไมเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถใชชองวางของระเบียบใน

การเอ้ือประโยชนกับกลุมคนของตนได และเม่ือมีการดําเนินการจนไดผูท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงแลว ผูไมไดรับ

เลือกก็จะไมพอใจในผลการคัดเลือก และเม่ือมีการอุทธรณก็ไมยอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการ และนํา

คดีมาฟองตอศาลปกครองเปนจํานวนมาก 
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4) แนวทางการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย แตกตางจากหนวยงานของรัฐ

อ่ืนหรือไม อยางไร 

  ใชหลักเกณฑในการควบคุมตรวจสอบท่ีใกลเคียงกัน เพราะมหาวิทยาลัยก็เปนหนวยงานของ

รัฐเชนเดียวกัน แตอาจมีกฎระเบียบท่ีแตกตางจากสวนราชการอ่ืนอยูบาง จึงตองวินิจฉัยไปตามเจตนารมณ

ของระเบยีบนั้น และการวินิจฉัยเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยก็ตองคํานึงถึงวัตถุประสงค

และปรัชญาในการตั้งมหาวิทยาลัยดวย 

5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสามารถชวยสรางธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 

เพราะศาลปกครองเปนองคกรภายนอกท่ีเขาไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยใหดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย 

เชน การทําใหระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากข้ึน เปนผลใหผูปฏิบัติสามารถ

ดําเนินการตามเจตนารมณท่ีแทจริงของระเบียบขอบังคับดังกลาวได การวางหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีผานคํา

วินิจฉัย เปนตน 

6) มหาวิทยาลัยควรมีดุลพินิจในการดําเนินงานมากนอยเพียงใด 

  มหาวิทยาลัยควรมีดุลพินิจอยางเต็มท่ีในการจัดการดานวิชาการ แตอยางไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยควรมีการนําคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปเปนแนวทางการใชอํานาจและการใชดุลพินิจ 

โดยอาจจัดใหมีการรวมกลุมหรือการประชุมระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานจากแนว

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดรวมกัน 

7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

  มหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติราชการไวอยางชัดเจนในระเบียบขอบังคับ

เพ่ือใหปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง ควรสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ท่ีมีอํานาจวินิจฉัยใน

การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องรองเรียนในมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับเพ่ือใหเม่ือมีคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการ

ดังกลาวออกมาแลวคูกรณีจะยอมรับผลคําวินิจฉัยได ทายท่ีสุด ควรมีการใหความรู กับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยถึงบทบาทอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของตนท่ีจะตองปฏิบัติอยางชัดเจน และเม่ือเกิดปญหาใน

การดําเนินการของมหาวิทยาลัยข้ึน ควรมีการพูดคุยทําความเขาใจกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันระหวาง

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

5.4 สรุปการสัมภาษณเชิงลึกจากพนักงานอัยการ (นายกายสิทธิ์ รักไตรรงค) 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกพนักงานอัยการจํานวนหนึ่งทาน คือ คุณกายสิทธิ์ รักไตรรงค 

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด  โดยสามารถสรุปการสัมภาษณเชิงลึกตามหัวขอได

ดังตอไปนี้ 
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1) ทานดํารงตําแหนงพนักงานอัยการมาแลวกี่ป 

รับราชการในตําแหนงพนักงานอัยการมาแลว 38 ป 

2) ทานเคยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยหรือไม 

เคยเปนผูไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินคดีแทนมหาวิทยาลัยมาแลวเปนจํานวนมาก 

3) จากสถิติคดีปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีไดเก็บขอมูลมา พบวาเปนคดีท่ีเกี่ยวกับการ

เขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย และกรณีเกี่ยวกับการชดใชทุนการศึกษาของท้ังนักศึกษาและ

อาจารยเปนจํานวนมาก ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหขอพิพาทท้ังสองประเด็นดังกลาวมีจํานวน

มาก 

คดีท่ีเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย มีการแขงขันกันสูง ขณะท่ีการ

พิจารณาสรรหาแตงตั้งเปนการพิจารณาเพ่ือดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงมี

กระบวนการทางกฎหมายท่ีซับซอน 

สวนคดีเก่ียวกับขอพิพาทตามสัญญาชดใชทุนการศึกษานั้น เกิดจากผูรับทุนเม่ือสําเร็จ

การศึกษาแลวตองการเปลี่ยนงาน จึงเกิดการผิดสัญญาแลวไมยอมชดใชทุนคืน 

4) แนวทางการพิจารณาคดีของศาลปกครองท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย แตกตางจาก

หนวยงานของรัฐอ่ืนหรือไม อยางไร 

การพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยของศาลปกครองใชกระบวนพิจารณาในแบบ

เดียวกับหนวยงานของรัฐอ่ืน ไมแตกตางกัน 

5) ทานคิดวาคําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหแก

มหาวิทยาลัยไดหรือไม อยางไร 

.  คําพิพากษาของศาลปกครองมีสวนชวยในการสรางธรรมาภิบาลใหกับมหาวิทยาลัยได 

เนื่องจากคําพิพากษาของศาลปกครองจะชวยวางหลักการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหเปนรูปธรรมและ

ชัดเจนมากข้ึน 

6) มหาวิทยาลัยควรมีดุลพินิจในการดําเนนิงานมากนอยเพียงใด 

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถมีดุลพินิจไดบางสวนแตก็ยังไมมากนั้น ในบางครั้งจึงยังไม

สามารถดําเนินการอยางคลองตัวได ซ่ึงควรใหดุลพินิจในการดําเนินงานแกมหาวิทยาลัยมากกวาท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน 

7) ทานมีขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดจํานวนขอพิพาทท่ี

เกิดข้ึนอยางไร 

กรณีคดีเก่ียวกับสัญญาใหทุนการศึกษา ควรกําหนดใหมีหลักประกันท่ีนาเชื่อถือหรือม่ันคง

มากข้ึน และใหเพ่ิมจํานวนบุคลากรผูคํ้าประกันท่ีนาเชื่อถือมากข้ึน 
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  สวนกรณีคดีเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงในมหาวิทยาลัย ควรมี Check List ในการตรวจสอบ

ข้ันตอนการดําเนินการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองในการแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงกอนออกคําสั่งในทุก

เรื่อง 
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บทท่ี 6 

แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย และขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนา    

และสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยและศาลปกครอง 
 

 จากการรวบรวมคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจํานวน 

507 คําวินิจฉัย ซ่ึงประกอบดวยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวน 289 คําพิพากษา และคําสั่งศาล

ปกครองสูงสุด 218 คําสั่ง โดยแบงเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองคดี 350 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดจํานวน 218 คําพิพากษา และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 132 คําสั่ง) และกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปน

ผูฟองคดีจํานวน 157 คําวินิจฉัย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวน 71 คําพิพากษา และคําสั่งศาล

ปกครองสูงสุด 86 คําสั่ง) และไดดําเนินการวิเคราะหแนวโนมของคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยจากสถิติคดีในดานตาง ๆ และวิเคราะหหลักการปฏิบัติราชการท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคํา

วินิจฉัยศาลปกครองท่ีนาสนใจ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารมหาวิทยาลัยและตุลาการศาลปกครอง

เก่ียวกับขอพิพาททางปกครองของมหาวิทยาลัย ดังปรากฏเนื้อหาตามบทตาง ๆ ของรายงานฉบับนี้แลวนั้น 

 คณะผูวิจัยขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากการวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุด และขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนา และสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยและศาลปกครอง

ซ่ึงแนวทางและขอเสนอดังกลาวจะเปนขอเสนอเก่ียวกับหลักการดําเนินงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา

จากหลักเกณฑในการดําเนินงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย ท่ีอธิบายไวในบทท่ี 2 และจากแนวคําวินิจฉัยศาล

ปกครองสูงสุดตามประเภทคดีตาง ๆ เพ่ือใหไดขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือลดการเกิดขอ

พิพาททางปกครองของมหาวิทยาลัยกับบุคคลในกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

จะสงผลดีตอศาลปกครองในแงท่ีภาระการวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยนั้นจะลดนอยลง โดยขอเสนอ

แนวทางและหลักการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใหอํานาจมหาวิทยาลัยในการดําเนินการตาง ๆ 

อยางเครงครัด ไมวาจะเปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยเอง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนด

วิธีการปฏิบัติราชการเอาไวดวย เชน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปนตน 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรใหความรูแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับเก่ียวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอํานาจของผูนั้น เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของตนใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันจะสงผล

ใหการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา 
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 ยิ่งไปกวานั้น ควรมีการดําเนินการทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของผูบริหารและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ วาเกิดขอขัดของ ผิดพลาด หรือเกิดขอสงสัยประการใดในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายของตนหรือไม เพ่ือท่ีจะไดรับทราบปญหาและแกไขไดอยางทันทวงที 
 2. มหาวิทยาลัยตองดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังหลักการตามมาตรฐานสากลของ

องคการสหประชาชาติ และหลักการของประเทศไทยท่ีไดอธิบายไวแลวในบทท่ี 2 เพ่ือการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได สามารถยกระดับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น คณะผูวิจัยขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรมุงเนนใหมีการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลอง

กับหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

  1) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ผูบริหารจะตองดําเนินการใหเปนไปเพ่ือประโยชน

มหาชนในแขนงท่ีเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ โดยไมมีลักษณะของการดําเนินงานท่ีจะเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสวนตนของผูบริหาร (เชน การกลั่นแกลง หรือการมีอคติสวนตน เปนตน) 

  2) มหาวิทยาลยัตองดําเนินงานอยางเสมอภาคและไดสัดสวน กลาวคือตองดําเนินการในกรณี

เดียวกันดวยมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน จะดําเนินการโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ไมได และตองดําเนินการใหพอสมควรแกเหตุตามหลักความไดสัดสวน เพ่ือไมใหบุคคลใดไดรับภาระหรือ

ผลรายเกินกวาท่ีควรจะไดรับ โดยมหาวิทยาลัยอาจวางมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  3) มหาวิทยาลัยตองดําเนินงานอยางเปดเผย โปรงใส ไมปดบังขอมูลโดยไมมีเหตุอันควร และ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบไดอยาง

สมํ่าเสมอ 

  4) มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมรับผิดอยูเสมอ กลาวคือหากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ    

ใด ๆ ท่ีมีโอกาสจะทําใหเกิดความรับผิดได มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมในการรับผิดชอบตอความรับผิดใน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนดวย เชน การชดใชคาเสียหายหากเกิดกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไปกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก หรือ

ความรับผิดทางวินัยในกรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ีผิดระเบียบของทางราชการ เปนตน 

  5) มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยไดทุกเม่ือ โดยถือเปน

หนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองรับการตรวจสอบและใหคําตอบตอขอสงสัยตาง ๆ ตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยโดยไมขัดขืน และยินดีท่ีจะเปดเผยขอมูลและอธิบายถึงเหตุผลในการตอบขอสงสัยเหลานั้น 
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 3. แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด โดยจะแยก

พิจารณาคําวินิจฉัยตามประเภทคดีปกครองตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี ้

  3.1 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (1) 

  1) ในการใชอํานาจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะตองปฏิบัติตามหลักความชอบดวย

กฎหมายอยางเครงครัด โดยตองดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจสอบวา

เนื้อหาของกฎหรือคําสั่งนั้นมีความไมชอบดวยกฎหมาย เชน การเลือกปฏิบัติ การสรางภาระเกินสมควรหรือ

กระทําการอันขัดกับหลักความไดสัดสวน ไมกระทําการในสิ่งท่ีตนไมมีอํานาจ และการใชอํานาจนั้นตองไมขัด

กับกฎหมายท่ีใหอํานาจ 

  2) การใชดุลพินิจของมหาวิทยาลัยตองเหมาะสมและมีเหตุผล ไมใชดุลพินิจในลักษณะท่ี

เลือกปฏิบัติหรือเพ่ือกลั่นแกลงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และใชดุลพินิจโดยยึดถือหลักความไดสัดสวน

และพอสมควรแกเหตุเปนสําคัญ โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดคูมือการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเดียวกัน และยังเปนกรอบในการใช

ดุลพินิจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือปองกันการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ 

  3) มหาวิทยาลัยควรใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจอยูเสมอ เพ่ือปองกันมิใหมีการใชอํานาจตาม

กฎหมายท่ีผิดพลาด และควรนํากรณีการใชอํานาจท่ีผิดพลาดมาทบทวนเพ่ือหามาตรการปองกันมิใหเกิดความ

ผิดพลาดนั้นข้ึนอีก และจัดทําสรุปและเผยแพรใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
  3.2 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (2) 

  1) เม่ือมีกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีตองดําเนินการใหบุคคลหากบุคคล

นั้นไดกระทําการครบตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดแลว มหาวิทยาลัยตองดําเนินการนั้นโดยทันที ไมประวิง

เวลาดําเนินการโดยเด็ดขาด หรือหากมีเหตุจําเปนท่ียังไมสามารถดําเนินการไดตองสามารถอธิบายถึงเหตุนั้น

ใหบุคคลเชนวาสามารถเขาใจได 

  2) เม่ือกฎหมายกําหนดเวลาใหกระทําการใดภายในกําหนดระยะเวลานั้น มหาวิทยาลัยตอง

ดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาอยางเครงครัด หรือหากมีเหตุจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการไดทัน

กําหนดเวลาตองสามารถอธิบายชี้แจงได 

  3) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการดําเนินงานใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด

วิธีการดําเนินงานและระยะเวลาท่ีตองจัดทําใหแลวเสร็จในแตละภารกิจ เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได

เขาใจถึงวิธีการดําเนินงานและกรอบเวลาตามภารกิจอยางชัดเจน และใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตามคูมืออยางเครงครัด 
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  3.3 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (3) 

  1) มหาวิทยาลัยตองใชอํานาจอยางระมัดระวังมิใหไปกอความเสียหายตอบุคคลอ่ืน แตหาก

เกิดมีความเสียหายเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยตองพรอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในแตละประเภทของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน และกํากับดูแลใหบุคลากรดําเนินการตามข้ันตอนนั้น ๆ อยางเครงครัด เพ่ือลดความเสี่ยงท่ี

บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไปกระทําการท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนได ท้ังกรณีจงใจหรือประมาท

เลินเลอ 

  3) มหาวิทยาลัยควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ีและความรับผิดอยางอ่ืนใหกับผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีและความรับผิดอยางอ่ืนและหลักความพรอมรับผิด

ใหกับทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัย 
 
  3.4 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีของมหาวิทยาลัยจากแนวคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา 9 (4) 

  1) กรณีสัญญาใหทุนการศึกษา 

   1.1) มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องการให

ทุนการศึกษามีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการทํา

สัญญาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยอยางถองแท เพ่ือปองกันการ

ดําเนินงานท่ีผิดหลงจนกอใหเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัยหรือผูรับทุน 
   1.2) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการดําเนินการท่ีเก่ียวกับสัญญาใหทุนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องดังกลาวยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

   1.3) มหาวิทยาลัยตองแจงขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ ของสัญญาใหทุนการศึกษา

แกผูรับทุนอยางครบถวน เพ่ือใหผูรับทุนสามารถเขาใจไดวาตนเองมีสิทธิ หนาท่ี และภาระรับผิดชอบอยาง

ใดบาง แตหากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังกลาวแลวแตผูรับทุนก็ยังกระทําผิดสัญญาทุนอีก ก็เปนเรื่อง

จริยธรรมของผูรับทุนท่ีอยูเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย 
  2) กรณีสัญญาจางกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร หรือสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

   2.1) มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องสัญญาจาง

มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาจัดซ้ือจัด

จางของทางราชการอยางถองแท เพ่ือปองกันการดําเนินงานท่ีผิดหลงจนกอใหเกิดความเสียหายกับ

มหาวิทยาลัยหรือผูรับจาง 
   2.2) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเรื่องดังกลาวยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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   2.3) มหาวิทยาลัยโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองตรวจสอบขอกําหนดในสัญญาอยาง

ถ่ีถวนวามีขอผูกพันท่ีจะตองสงมอบผลงานและชําระราคาตอกันอยางไร และควรสํารวจใหเรียบรอยเสียกอน

วาการกอสราง ปรับปรุง หรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ตองมีองคประกอบอยางไรบาง ตองดําเนินการอ่ืนใดกอนท่ี

จะตองดําเนินการตามสัญญาหรือไม เชน ตองปรับหนาดินหรือถมหลุมบอใหเรียบรอยกอนการกอสราง และ

กําหนดไปเสียทีเดียวตั้งแตในเวลาท่ีลงนามในสัญญา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการตองเพ่ิมงานใหแกผูรับจาง 

แตหากมีเหตุจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมงานท่ีนอกเหนือจากสัญญา ก็ใหมหาวิทยาลัยและคูสัญญาตกลงกันและแกไข

สัญญาจางโดยเพ่ิมรายละเอียดของงานท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากสัญญาเดิมเขาไปเพ่ือความชัดเจนของขอตกลง

ระหวางคูสัญญา 

   2.4) มหาวิทยาลัยควรกําหนดวิธีการดําเนินงานและกรอบเวลาการตรวจรับงาน

ใหกับคณะกรรมการตรวจรับการจางใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการตรวจ

รับงานลาชาจนเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถสงมอบผลงานสุดทายตามกําหนดเวลาได 

   2.5) สําหรับการกําหนดคาปรับกรณีท่ีผูรับจางผิดสัญญานั้น เดิมตามขอ 138 แหง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กําหนดวาหากคาปรับท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเกินรอยละ 10 

ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอม

เสียคาปรับใหกับมหาวิทยาลัยโดยไมมีเง่ือนไข ก็ใหพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน

อยางไรก็ตามระเบียบดังกลาวไดถูกยกเลิกไปโดยผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักการตามขอ 138 ของระเบียบดังกลาว ก็ไมไดถูกกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ดังนั้นการพิจารณาในการบอกเลิกสัญญาในกรณี

ท่ีผูรับจางผิดสัญญาจึงตองรอใหมีการพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตอไป 

 
  ยิ่งไปกวานั้น มหาวิทยาลัยท้ังหลายควรติดตามการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองสูงสุดใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ และนําคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดท่ี

เก่ียวของมาพิจารณาและจัดทําเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีดีจากคําวินิจฉัยของศาลปกครอง เพ่ือนํามาใช

เปนกรอบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และอาจสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประเด็นปญหาในการดําเนินงานและแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจัดทําเปนแนวทางการดําเนินงานตาม

กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และใชแนวทางการดําเนินงานดังกลาว

นั้นเพ่ือเปนการสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรวมกัน 

 

 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอหลักการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดเสนอไปนี้ 

หากมหาวิทยาลัยไดนําไปปฏิบัติ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนา และสรางความเขมแข็งในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และสามารถลดจํานวนขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

อันเปนการลดภาระใหกับศาลปกครองได 
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