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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ออกมาใช้บังคับในปี พ.ศ. 2562
เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562
เนื่องจำกมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตกิ ำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนัน้ จึงไม่ มี
ควำมจำเป็ นต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรพัสดุของ
สวัสดิกำรแบบเดิมอีกต่ อ ไป เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
เหตุ ผ ลข้ ำ งต้ น จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง แนวทำงกำรจั ด
สวัสดิกำรเพิม่ เติมภำยในส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
ให้ เ ป็ นไปอย่ ำ งเหมำะสม สอดคล้ อ งกับ แนวทำง
กำรจัด กำรรำยได้ กำรพัส ดุ กำรตรวจสอบบัญ ชี
กำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรใช้ประโยชน์ ของ
ส่ ว นงำนและมหำวิท ยำลัย ลดภำระและขัน้ ตอน
กำรดำเนินกำรที่ซ้ำซ้อนของส่วนงำนทัง้ ในเรื่องของ
ขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ ำย กำรพัสดุ กำรจัดท ำรำยงำน
กำรเงิน และกำรตรวจสอบบัญชี โดยให้โอนบรรดำ
กิ จ กรรมและกิ จ กำรสวัส ดิ ก ำรที่ ด ำเนิ น กำรตำม
ข้อบังคับเดิมอันประกอบด้วย กิจกรรมหรือกิจกำร
สวัส ดิก ำร ประเภทสวัส ดิก ำร กองทุ น สวัส ดิ ก ำร
รำยรับและรำยจ่ ำย กำรพัสดุ รำยงำนกำรเงินและ
กำรตรวจสอบ รวมเข้ ำ เป็ นกำรด ำเนิ น งำนของ
ส่ ว นงำน จึง ได้ เ สนอข้อ บัง คับ ฉบับ นี้ เ พื่อ ยกเลิ ก
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร
เพิม่ เติมภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2557 ทัง้ นี้
เมื่อยกเลิกข้อบังคับดังกล่ ำวแล้ว มหำวิทยำลัยจะ
ด ำเนิ นกำรออกประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรกำรจัด สวัส ดิ ก ำรเพิ่ ม เติ ม
ภำยในมหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล และแก้ ไ ขประกำศ
มหำวิทยำลัย มหิดล เรื่อ ง หลักเกณฑ์และวิธีก ำร
รับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรเบิกเงิน กำรจ่ำยเงิน
และกำรควบคุมดูแลกำรจ่ำยเงิน พ.ศ. 2551 ต่อไป

ภาพจาก : https://theconversation.com

พัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์

ผู้เขียน

เดื อนกรกฎาคม 2562 การประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลครั ้ง ที่ 546 เมื่ อ วั น ที่
24 กรกฎาคม 2562
 ข้อ บัง คับมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ าด้ วย
การยกเลิ กข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วย
การจัดสวัสดิ การเพิ่ มเติ มภายในมหาวิ ทยาลัย
มหิ ดล พ.ศ.2557 พ.ศ. 2562
ด้วยสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน ของมหำวิท ยำลัย และได้ มี
กำรทักท้วงโดยสรุปควำมได้ว่ำ “มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่นางบการเงินของกองทุนสวัสดิการส่วนงานต่าง ๆ
รวมกับงบการเงินภาพรวมทีส่ ่งให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่ นดินตรวจสอบ เนื อ่ งจากรายได้ทีเ่ กิดขึ้นและ
บันทึกในกองทุนสวัสดิการส่วนงานถือเป็ นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 มาตรา 16 (6) และ (7)” ดังนัน้ เพือ่ ลดควำม
ซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน ประกอบกับกำรดำเนินกำร
ที่เ กี่ยวกับ กำรพัส ดุ ข องสวัส ดิก ำรตำมข้อ บัง คับ
ดังกล่ำว ไม่ส ำมำรถดำเนินกำรแบบเดิมต่อ ไปได้
-1-

MU LAW E – Journal | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2562
 ข้อ บัง คับมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล

ว่าด้ วย
การบริ ห ารงานในศู น ย์ ส ัต ว์ ท ดลองแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
เนื่ อ งจำกศู น ย์ ส ัต ว์ ท ดลองแห่ ง ชำติ ไ ด้ มี
กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำน จึงทำให้ไม่สำมำรถ
แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรของศู นย์ส ัตว์ทดลอง
ให้เป็ นไปตำมองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยบริหำรงำนในศู นย์ส ัตว์
ทดลองแห่ งชำติไ ด้ จึงจ ำเป็ นต้ อ งแก้ ไ ขข้อ บัง คับ
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงของศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชำติ (ตำมมติสภำมหำวิทยำลัยมหิดลในกำรประชุม
ครัง้ ที่ 541 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 ที่อนุ มตั ิ
ให้ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนทีก่ ำหนดให้มหี วั หน้ำงำน
หรือต ำแหน่ งเทียบเท่ ำหัวหน้ ำงำน) โดยให้ยกเลิก
ควำมในข้อ 3 ของข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย มหิ ด ล
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนในศู นย์ส ตั ว์ทดลองแห่ งชำติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2553
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้ แทน “ข้อ 9 (3) หัวหน้ ำงำน
หรือตำแหน่งเทียบเท่ำหัวหน้ำงำน เป็ นกรรมกำร”
 ข้อ บัง คับมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ าด้ วย
การบริ หารศูนย์วิจยั คลิ นิก คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริราชพยาบาล พ.ศ. 2562
เพื่อ ให้ ก ำรบริห ำรงำนในศู น ย์ ว ิจ ัย คลิ นิ ก
( Siriraj Institute of Clinical Research : SICRES)
ของคณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำชพยำบำล ที่ให้บริกำร
และบริหำรจัดกำรงำนวิจยั ทำงคลินิกมีควำมคล่องตัว
และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ คณะฯ จึ ง ก ำหนดให้
มีขอ้ บังคับนี้ขน้ึ โดยมีสำระสำคัญเป็ นกำร
1. กำหนดวัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ของ
ศูนย์วจิ ยั คลินิก
2. กำหนดให้มคี ณะกรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำร
ศูนย์วจิ ยั คลินิก เพื่อดำเนินกำรบริหำรศูนย์ให้เป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์

3. กำหนดให้มกี องทุนเพื่อใช้ ในกำรบริหำร
จัดกำร โดยมีคณะกรรมกำรกองทุนเป็ นผูด้ แู ล
4. กำรจัดทำบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน
ให้ใช้ระบบบัญชีมำตรฐำนตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รอง
ทัว่ ไปเช่ น เดี ย วกับ ของมหำวิท ยำลัย มหิด ล และ
เสนอรำยงำนทำงกำรเงินประจำเดือนต่อคณบดีและ
เสนอคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อทรำบอย่ำงน้อย
ทุกหกเดือน
เดื อ นสิ ง หาคม 2562 การประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลครั ้ง ที่ 547 เมื่ อ วั น ที่
21 สิ งหาคม 2562
 ข้ อ บัง คับมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ าด้ วย
ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุน เ ป ร ม ด น ตรีว ิ ท ย าล ยั
ดุริยางคศิ ลป์ พ.ศ. 2562
ด้ ว ยวิท ยำลัย ดุ ริย ำงคศิล ป์ มีน โยบำยใน
กำรพัฒนำระบบทุนกำรศึกษำ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริม
และสนับสนุ นกำรศึกษำทำงด้ำนดุริยำงคศิลป์ โดย
พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ อดีตประธำนองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ในฐำนะผู้มีอุปกำระและให้กำรส่งเสริม
สนับสนุ นเงินบริจำคจำกกำรจัดกิจกรรมเพื่อจัดตัง้
“กองทุ น เปรมดนตรี วิ ท ยาลัย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ”
และเพื่อ ให้ เ ป็ นไปตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ ใ ห้ ทุ น
วิท ยำลัย ดุ ริย ำงคศิ ล ป์ จึ ง ได้ จ ัด ท ำข้ อ บัง คับ นี้ ข้ึ น
มีสำระสำคัญดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรของ
กองทุนที่มีข้นึ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นกำรศึกษำ
ทำงด้ำนดุรยิ ำงคศำสตร์ให้แก่ (1) ผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และได้ ร ับ กำรตอบรับ เข้ ำ ศึ ก ษำในวิ ท ยำลัย (2)
นักเรียนของวิทยำลัย และ (3) นักศึกษำของวิทยำลัย
2. รำยได้ ข องกองทุ น จะมำจำก (1) เงิน
หรือทรัพย์ส ินซึ่งได้ร ับจำกกำรบริจำคในบัญ ชีทุ น
เปรมดนตรี (2) เงินหรือทรัพย์ส ินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่
วิทยำลัย (3) เงินหรือทรัพย์ส ินที่ได้ร ับจัดสรรจำก
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เงินรำยได้วทิ ยำลัย (4) ดอกผล หรือเงินผลประโยชน์
อันเกิดจำกกำรจัดกำรรำยได้ตำมข้อ (1) ถึง (3) ทัง้ นี้
รำยได้ของกองทุ นจะต้องจัดกำรเพื่อผลประโยชน์
ของกองทุนตำมวัตถุประสงค์ทข่ี อ้ บังคับหรือผูม้ อบให้
กำหนด
3. กำรบริห ำรกองทุ น จะมีค ณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัย เป็ นผู้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรอำนวยกำรของวิทยำลัยกำหนดไว้
4. กำรจัดทำบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน
ให้ใช้ระบบบัญชีมำตรฐำนตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รอง
ทัวไปเช่
่
นเดียวกับมหำวิทยำลัย
เดื อ นธัน วาคม 2562 การประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลครั ้ง ที่ 551 เมื่ อ วั น ที่
18 ธันวาคม 2562
 ข้อ บัง คับมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ าด้ วย
การบริ ห ารงานในวิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี พ.ศ.
2562
เนื่องจำกวิทยำเขตกำญจนบุรีได้รบั อนุ มตั ิ
ให้ปรับโครงสร้ำงภำยในของหน่ วยงำน โดยยุบเลิก
โครงสร้ำงเดิมที่มี 2 สำนัก คือ สำนักงำนวิทยำเขต
กำญจนบุรี และสำนักวิชำสหวิทยำกำร และปรับปรุง
โครงสร้ำงหน่ วยงำนภำยในให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของวิทยำเขตฯ จึงได้ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้ำงของวิทยำเขตฯ ประกอบกับวิทยำเขตฯ
เห็นควรปรับองค์ประกอบของคณะกรรมกำรพัฒนำ
วิทยำเขตกำญจนบุรี ให้มคี วำมคล่องตัวและเหมำะสม
กับกำรบริห ำรงำนในปั จ จุ บัน จึงจ ำเป็ นต้ อ งออก
ข้อบังคับนี้
 ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยมหิ ลดล ว่าด้วย
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เนื่ อ งจำกข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล
ว่ำด้วยตำแหน่ งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2561 ได้กำหนด
กรอบเวลำของผลงำนทำงวิ ช ำกำรที่ จ ะใช้ เ สนอ
ขอตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ และ

ต้อ งมีผ ลงำนทำงวิชำกำรที่เ พิ่มขึ้นหลังจำกได้ร ับ
กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ
รองศำสตรำจำรย์ ร วมอยู่ ใ นผลงำนทำงวิช ำกำร
ทุ ก ประเภทที่ เ สนอขอต ำแหน่ งด้ ว ย ส่ ง ผลให้
คณำจำรย์ ไ ม่ ส ำมำรถน ำผลงำนทำงวิ ช ำกำรที่
เป็ นผลงำนก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้ ซึ่งมีกำรเตรียมไว้
แล้วมำใช้ในกำรเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำรได้
ดังนัน้ จึงเห็นควรกำหนดระยะเวลำผ่ อนผัน
ในช่วงเปลีย่ นผ่ำนเกณฑ์ให้กบั พนักงำนมหำวิทยำลัย
ด้วย ซึ่ง ก.พ.อ. ได้กำหนดระยะเวลำผ่อนผันฯ เป็ น
เวลำ 3 ปี ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยจึง ออกข้อบังคับฯ
ดังกล่ำว
เอกสำรอ้ำงอิง
ข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย มหิด ล ว่ ำ ด้ว ยกำรบริห ำร
กองทุนเปรมดนตรีว ิทยำลัย ดุริย ำงคศิล ป์
พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ในวิทยำเขตกำญจนบุรี พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ในศู น ย์ ส ัต ว์ ท ดลองแห่ ง ชำติ (ฉบับ ที่ 5)
พ.ศ. 2562
ข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย มหิด ล ว่ ำ ด้ว ยกำรบริห ำร
ศูนย์ว ิจยั คลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล พ.ศ. 2562
ข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย มหิด ล ว่ ำ ด้ว ยกำรยกเลิก
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรจัด
สวัสดิกำรเพิม่ เติมภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล
พ.ศ.2557 พ.ศ. 2562
ข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย มหิล ดล ว่ ำ ด้ว ยต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
---------------------------
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พินัยกรรมต้องทำตามแบบ
เจ้ามรดกสามารถระบุว่าจะยกทรัพย์สนิ ส่วนใดให้แก่
ใครก็ไ ด้แม้ผู้ร ับพินั ยกรรมจะไม่ใ ช่ท ายาทของเจ้า
มรดก แต่ท รัพย์ส ิน ที่เจ้ามรดกจะยกให้นั น้ จะต้อง
เป็ นของตนเอง กรณีเจ้ามรดกเป็ นเจ้าของในทรัพย์สนิ
ร่วมกับบุคคลอื่น จะยกทรัพย์สนิ ให้คนอื่นเกินส่วน
ของตัวเองไม่ได้
2) เรื่องกำหนดกำรอื่น ๆ การทาพินัยกรรม
นอกจากจะกาหนดในเรื่องทรัพย์สนิ หรือสิทธิอนั ใด
แล้ว ยัง สามารถระบุเรื่องอื่น ๆ ไว้ไ ด้เช่ น กัน เช่น
การจัดการศพ การจัดตัง้ ผูจ้ ดั การดก หรือการบริจาค
ร่างกายของตนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือการตัด
ทายาทคนใดคนหนึ่งไม่ให้รบั มรดก เป็ นต้น
แบบของพินัยกรรม
การท าพินั ย กรรมจะต้ อ งท าตามแบบที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดไว้เท่านัน้
พินั ยกรรมแต่ละแบบจะมีข้อกาหนดอัน เป็ น สาระ
สาคัญแตกต่างกัน ดังนี้
แบบที่ 1 พินัยกรรมแบบธรรมดำ
1. ทาเป็ นหนังสือ เจ้ามรดกจะเขียนหรือพิมพ์
เองหรือให้คนอื่นเขียนหรือพิมพ์แทนก็ได้
2. ลง วัน เดือน ปี ในขณะทีท่ าพินัยกรรมนัน้
3. เจ้ามรดกผู้ท าพินั ยกรรมจะต้องเซ็นชื่อ
ต่อหน้ าพยานอย่างน้ อย 2 คนพร้อมกัน กรณีเจ้า
มรดกพิม พ์ล ายนิ้ ว มือ แทนการเซ็น ชื่อ พยานนั ้น
จะต้ อ งลงลายมือ ชื่ อ รับ รองลายนิ้ ว มือ ของผู้ ท า
พินัยกรรมไว้ในขณะนัน้ ด้วย แต่ถ้าพยานได้เห็นเจ้า
มรดกผู้ ท าพินั ย กรรมพิม พ์ ล ายนิ้ ว มือ แทนการ
เซ็นชื่อก็ถอื ได้ว่าพยาน 2 คนนัน้ ได้รบั รองลายนิ้วมือ
เจ้ามรดกแล้ว

ภาพจาก : https://www.set.or.th

อวยชัย อิสรวิริยะสกุล
ผู้เขียน

“พิ นั ย กรรม” คือ การแสดงเจตนาของ
เจ้ามรดกที่กาหนดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของเจ้ามรดก
หรื อ การอื่ น ใดอั น จะมี ผ ลให้ ม ี ก ารบั ง คั บ ตาม
กฎหมายเมื่ อ เจ้ า มรดกตายหากเจ้ า มรดกท า
พินั ยกรรมหลายฉบับจะถือตามพินัยกรรมฉบับใด
ในเรื่อ งนี้ ต้ อ งพิจ ารณาข้ อ ก าหนดในพินั ย กรรม
แต่ละฉบับ หากข้อกาหนดในพินัยกรรมแต่ละฉบับ
ไม่ขดั หรือแย้งกันก็ให้บงั คับได้ทุกฉบับ แต่หากว่า
ขัดหรือแย้งกันก็ให้บงั คับตามฉบับหลังสุด ซึ่งถือว่า
เป็ น คาสั ่งสุดท้ายของเจ้ามรดก ผู้เยาว์ส ามารถทา
พินัยกรรมได้เมื่อมีอายุสบิ ห้าปี บริบูรณ์ ในขณะทา
พินัยกรรมเจ้ามรดกจะต้องสติสมั ปชัญญะดีมสี ุขภาพ
สมบูร ณ์ การท าพินั ยกรรมเป็ น การกาหนดการไว้
เผื่อตายในเรื่อง 2 เรื่องเท่านัน้ คือ
1) เกี่ ย วกับทรัพ ย์ สิ นไม่ ว่ า จะเป็ นสัง หา
ริมทรัพย์ เช่น แก้วแหวน เงินทองที่เป็ นเงินสดหรือ
เงินฝากธนาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินสิง่
ปลูกสร้าง หรือทรัพยสิทธิอนั เกี่ยวกับทีด่ นิ นัน้ ก็ตาม
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แบบที่ 2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทัง้ ฉบับ
1. เจ้ ามรดกผู้ ท าพิ นั ยกรรมจะต้ องเขี ย น
ข้อความในพินั ย กรรมทัง้ ฉบับ ด้ ว ยลายมือ ของ
ตนเอง
2. ลงวัน เดือน ปี ในขณะทีท่ าพินัยกรรมนัน้
3. เจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชือ่
(เซ็นชื่อ) ไว้ในพินัยกรรมนัน้ จะลงลายพิมพ์น้ิวมือ
ไม่ ไ ด้ พินั ย กรรมแบบที่ 2 นี้ จ ะไม่ ม ีพ ยานรู้เ ห็น
ในการทาพินัยกรรมหรือลงลายมือชื่อเป็ นพยาน
แบบที่ 3 พินัยกรรมแบบเอกสำรฝ่ ำยเมือง
1. เจ้ามรดกผู้ทาพินัยกรรมต้องไปแจ้งความ
ประสงค์แก่นายอาเภอ หรือหัวหน้าสานักงานเขต
เพื่อจดแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ต่อหน้าพยานอย่าง
น้อยสองคนพร้อมกัน
2. นายอ าเภอหรือ หัว หน้ า ส านั ก งานเขต
จะจดข้อความที่เจ้ามรดกผู้ท าพินั ยกรรมแจ้ง และ
อ่ า นข้ อ ความนั ้ น ให้ พ ยานและเจ้ า มรดกผู้ ท า
พินั ย กรรมฟั ง เมื่อ เจ้า มรดกผู้ท าพินั ย กรรมและ
พยานทราบแน่ชดั ว่าข้อความนัน้ ถูกต้องตามความ
ประสงค์หรือเจตนาของเจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมแล้ว
เจ้ามรดกผู้ทาพินัยกรรมและพยานจะลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐาน
3. นายอ าเภอหรือ หัว หน้ า ส านั ก งานเขต
จะลงลายมือชื่อและลงวัน เดือน ปี ทัง้ จดลงไว้ด้วย
ตนเองเป็ น ส าคัญ ว่าพินั ยกรรมนี้ ไ ด้ท าขึ้น ถูก ต้ อ ง
ตามข้อ 1 ถึงข้อ 2 ข้างต้น แล้วประทับตราตาแหน่ง
ไว้เป็ น ส าคัญ พินั ยกรรมแบบเอกสารฝ่ ายเมือ งนี้
ขัน้ ตอนต่ า ง ๆ เป็ นหน้ า ที่ ข องนายอ าเภอหรือ
หัวหน้าสานักงานเขตที่จะจัดการให้ และจะไม่ค่อย
มีปั ญ หาเรื่อ งความไม่ ถู ก ต้ อ งหรือ มีก ารโต้ แ ย้ง
ของทายาทในภายหลัง ว่ า เป็ น พินั ย กรรมปลอม
แต่อาจจะต้องเสียเวลาในการทาพอสมควรเนื่องจาก
จะต้องเดินทางไปทีอ่ าเภอหรือสานักงานเขตเพื่อยื่น
คาร้อง และหากมีการแก้ไขก็ต้องแจ้งให้นายอาเภอ

หรือหัวหน้าสานักงานเขตแก้ไขให้ จะแก้ไขเองไม่ได้
จึงอาจจะไม่สะดวกนัก
แบบที่ 4 พินัยกรรมแบบเอกสำรลับ
1. เจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมต้องลงลายมือชือ่
ในพินัยกรรม
2. เจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมต้องผนึกพินยั กรรม
นัน้ แล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนัน้
3. เจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมต้องนาพินัยกรรม
ที่ผนึ กนั น้ ไปแสดงต่อนายอาเภอหรือหัวหน้าสานัก
งานเขตและพยานอีกย่างน้อย 2 คนและให้ถ้อยคา
ต่อบุคคลทัง้ หมดเหล่านัน้ ว่าเป็ นพินัยกรรมของตน
ถ้าพินัยกรรมนัน้ เจ้ามรดกผู้ทาพินั ยกรรมมิได้เ ป็ น
ผูเ้ ขียนเองโดยตลอด เจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมจะต้อง
แจ้งชื่อและทีอ่ ยู่ของผูเ้ ขียนให้ทราบด้วย
4. เมื่อนายอาเภอหรือหัวหน้าสานักงานเขต
จดถ้อยคาของเจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรมและวัน เดือน ปี
ที่ทาพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนัน้ และประทับตรา
ตาแหน่งแล้ว ให้นายอาเภอหรือหัวหน้าสานักงานเขต
เจ้ามรดกผูท้ าพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบน
ซองนัน้
แบบที่ 5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวำจำ
กรณี มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษที่ เ จ้ า มรดกไม่
สามารถทาพินัยกรรมแบบอื่นตามที่กล่าวมาข้างต้น
ได้ เช่น การตกอยู่ในภยันตรายใกล้ความตาย หรือ
อยู่ใ นระหว่างสงคราม หรือเกิดมีโรคระบาด หรือ
เหตุจลาจล สามารถทาพินัยกรรมแบบทาด้วยวาจา
ก็ ไ ด้ โดยผู้ ท าพิ นั ย กรรมต้ อ งแสดงเจตนาท า
พินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน
เมื่อ พยานได้ร ับ ฟั ง ข้อ ความนั น้ แล้ว ให้ไ ปแจ้ง ต่อ
นายอาเภอหรือหัวหน้าสานักงานเขตโดยเร็วที่สุด
ทัง้ ยังต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานทีท่ าพินัยกรรมและ
พฤติการณ์พิเศษนั น้ ด้ว ยนายอ าเภอหรือหัว หน้ า
ส านั ก งานเขตจะจดข้อ ความที่พ ยานแจ้ง ไว้แ ละ
พยาน 2 คนนัน้ ต้องลงลายมือชื่อไว้ดว้ ย
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หลักกำรเขียนพินัยกรรม
1. ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรม รวมทัง้
คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม จะเป็ น
ผูร้ บั ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมนัน้ ไม่ได้
2. บุคคลดังต่อไปนี้ จะเป็ นพยานในพินัยกรรม
ไม่ได้
ก. ผูซ้ ่งึ ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ข. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่ง ศาลสั ่ง
ให้เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
ค. บุคคลที่หูห นวกเป็ น ใบ้ห รือตาบอด
ทัง้ 2 ข้าง
3. การขูดลบ ตกเติม หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ข้อความใด ๆ ในขณะทาพินัยกรรม ผูท้ าพินัยกรรม
จะต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ดว้ ย
ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจทาพินัยกรรม นอกจาก
จะรวบรวมทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่และตกลงจะยกมรดกให้ใคร
เป็ นจานวนเท่าใด หรือมีขอ้ กาหนดใดไว้ในพินัยกรรม
แล้ ว ผู้ ท าพินั ย กรรมควรที่จ ะศึ ก ษารายละเอีย ด
เงื่อนไขของพินั ยการและทาให้ถูกต้องตามแบบที่
กฎหมายกาหนดไว้ด้วย เพราะหากท าไม่ ถูกต้อง
พินัยกรรมนัน้ ก็จะเป็ นโมฆะ ข้อกาหนดในพินัยกรรม
ก็จะไม่ถูกบังคับ บรรดาทรัพย์สนิ จะกลับไปสู่กองมรดก
และตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
ความประสงค์ของผูท้ าพินัยกรรมเลย
เอกสารอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
---------------------------
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การเลิกสัญญาทางปกครอง
ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน
สัญ ญาทางปกครองมีวัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริก าร
สาธารณะสามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และบรรลุ ต ามวัต ถุป ระสงค์ โดยสัญ ญาใดจะเป็ น
สัญญาทางปกครองตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้นัน้
ประการแรก คู่ส ัญ ญาอย่างน้ อยฝ่ ายหนึ่ ง
ต้องเป็ น หน่ วยงานทางปกครองหรือเป็ นบุคคลซึ่ง
ได้รบั มอบหมายให้กระทาการแทนรัฐ
ประการทีส่ อง สัญญานัน้ ต้องมีลกั ษณะเป็ น
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จดั ทาบริการสาธารณะ
หรือจัดให้มีส ิ่ง สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็ นสัญญาทีห่ น่วยงาน
ทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทาการแทนรัฐตกลง
ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเข้าดาเนิ นการหรือเข้าร่ วม
ดาเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็ นสัญญา
ทีม่ ขี อ้ กาหนดในสัญญาซึ่งมีลกั ษณะพิเศษทีแ่ สดงถึง
เอกสิทธิ ์ของรัฐ
ทัง้ นี้ เพื่อให้การใช้อานาจทางปกครองหรือ
การดาเนิ น กิจการทางปกครองซึ่ง ก็คือการบริการ
สาธารณะบรรลุผล สัญญาทางปกครองซึ่งมีลกั ษณะ
พิ เศษที่แสดงถึงเอกสิ ทธิ์ ของรัฐนัน้ จะต้ องเป็ น
เอกสิ ท ธิ์ ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้ การดาเนิ นกิ จการ
ทางปกครองบรรลุผล และเป็ นข้อกาหนดพิ เศษ
ที่ให้เอกสิ ทธิ์ แก่ค่สู ญ
ั ญาที่เป็ นฝ่ ายปกครองเป็ น
อย่างมาก เช่ น กาหนดให้คู่ส ัญ ญาฝ่ ายปกครอง
สามารถเลิกสัญญาฝ่ ายเดียวได้ หรือกาหนดให้อานาจ
แก่ฝ่ ายปกครองในการสั ่งให้ผู้ร ับจ้างทางานพิเศษ
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ผู้เขียน

เพิม่ เติมได้แม้จะมิได้ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้รบั จ้าง
ไม่มสี ทิ ธิโต้แย้งคัดค้านแม้เป็ นเรื่องเวลาทางานและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย
เอกสิท ธิข์ องรัฐ และความไม่เ ท่ าเทีย มกัน
ระหว่างฝ่ ายปกครองและเอกชนในสัญญาทางปกครอง
ดัง กล่ า วท าให้เ มื่อ เอกชนเห็น ว่ า ตนมีข้ อ โต้ แ ย้ ง
หรือ ถู ก โต้ แ ย้ง สิท ธิเ กี่ย วกับ สัญ ญาทางปกครอง
จะต้ อ งน าข้อ พิพ าทดัง กล่ า วขึ้น สู่ศาลเพื่อขอให้ม ี
คาพิพากษาหรือค าสั ่งให้เลิกสัญญา โดยคู่ส ัญ ญา
ฝ่ ายเอกชนไม่อาจบอกเลิกสัญ ญาทางปกครองได้
เหมือนกับการบอกเลิกสัญญาทางแพ่งซึ่งคู่ส ัญ ญา
มีความเท่าเทียมกันและมีสทิ ธิที่จะบอกเลิกสัญ ญา
และใช้ ส ิท ธิ ต ามสัญ ญาได้ ต ามหลัก ของสั ญ ญา
ต่ า งตอบแทน ดัง เช่ น ค าพิพ ากษาศาลปกครอง
สู ง สุ ด ที่ อ. 1500/2559 ที่ไ ด้มีแ นววินิ จ ฉั ย ไว้ว่ า
การชาระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา 369
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นัน้ คู่สญ
ั ญา
-7-

MU LAW E – Journal | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2562

เช่นเดียวกับคาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
1077/2558 ที่วนิ ิจฉัยว่า เมื่อผู้รบั จ้างซึ่งเป็ นเอกชน
เข้าดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา แต่เจ้าหน้าทีข่ อง
ฝ่ ายปกครองไม่สามารถกาหนดตาแหน่งของสถานที่
ก่อสร้างทีแ่ น่นอนให้แก่ผรู้ บั จ้างได้ รวมทัง้ มีอุปสรรค
อื่น ๆ ซึ่ง ฝ่ ายปกครองผู้ว่ า จ้า งย่ อมมีห น้ าที่ต้ อ ง
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้พ้นื ทีก่ ่อสร้างมีความพร้อมที่
จะให้ผู้รบั จ้างเข้าดาเนินการตามสัญญาจ้าง ดังนั ้น
การที่ผู้ร ับจ้างยังไม่ได้ลงมือท างานจ้างตามสัญญา
เนื่องจากสถานทีก่ ่อสร้างยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะส่ง
มอบให้ผู้รบั จ้างลงมือก่อสร้างตามสัญญาพิพาทได้
จึงไม่ใช่ความผิดของผูร้ บั จ้าง การทีผ่ วู้ ่าจ้างบอกเลิก
สัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาจึงเป็ นการกระทา
ที่ ไม่ ชอบด้วยข้อสัญญา ผู้ว่ าจ้างต้ องคืนเงินประกัน
สัญญาให้แก่ผรู้ บั จ้าง
จากแนวคาวินิ จฉัยของศาลปกครองสูง สุด
ทัง้ สองคดีจ ะเห็น ได้ว่ า แม้ เ อกชนจะมี สิ ท ธิ นา
ข้อพิ พาทขึ้นสู่ศาลเพื่อขอให้มีคาพิ พากษาหรือ
ค าสัง่ ให้ เ ลิ ก สัญ ญาได้ แต่ ก ารเลิ ก สัญ ญาทาง
ปกครองของเอกชนก็ยงั มีข้อจากัด คือ ต้องเป็ น
กรณี ที่เกิ ดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ ายปกครองที่ไม่มีความพร้อมที่จะปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญา เช่น ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็ นฝ่ ายปกครองไม่ส่งมอบ
พืน้ ทีก่ ่อสร้างภายในเวลาทีก่ าหนดในสัญญา ผูร้ บั จ้าง
ซึ่งเป็ นเอกชนจึงจะมีสทิ ธิเลิกสัญญาทางปกครองได้

ทั ้ง สองฝ่ ายจะต้ อ งมีค วามพร้ อ มในการช าระหนี้
หากคู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดไม่ พร้อมที่จะช าระหนี้ ตอบแทน
อีกฝ่ ายสามารถปฏิเสธไม่ชาระหนี้ได้ อันเป็ นบทบัญญัติ
ทีม่ ุ่งคุม้ ครองประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาอย่างเท่าเทียมกัน
แต่สาหรับสัญญาทางปกครองมีวตั ถุประสงค์ในการ
คุ้มครองฝ่ ายปกครองให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลัก
ในการจัดทาบริการสาธารณะให้บรรลุผล ทัง้ เป็ นการ
คุม้ ครองประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์ส่วนรวม
ฉะนัน้ โดยหลักแล้วการบอกเลิกสัญญาทางปกครอง
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน หากทาให้การจัดทาบริการ
สาธารณะของฝ่ ายปกครองต้องหยุดชะงัก หรือไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนก็ไม่อาจ
บอกเลิกสัญญากับฝ่ ายปกครองได้ แต่อย่างไรก็ตาม
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนเห็นว่าตนมีข้อโต้แย้ง หรือ
ถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และประสงค์
จะให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั ่งให้เลิกสัญญา ก็มสี ทิ ธิ
นาข้อพิพาทดังกล่าวขึน้ สู่ศาลได้
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้รบั จ้างซึ่ง
เป็ นเอกชนไม่ ส ามารถด าเนิ น การก่ อ สร้า งตาม
สัญ ญาได้ มีส าเหตุ ม าจากสภาพพื้น ที่ก่ อ สร้า งมี
ปั ญ หา โดยผู้ว่าจ้างซึ่ง เป็ น ฝ่ ายปกครอง มีห น้ าที่
ความรับ ผิด ชอบในการที่ จ ะต้ อ งใช้อ านาจตามที่
ก าหนดในสัญ ญาจ้า งสัง่ แก้ ไ ขรู ป และรายการให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาอัน สมควร แต่ผู้ว่าจ้างก็
มิได้ดาเนินการจนครบกาหนดเวลาตามสัญญาจ้าง
การที่ผู้รบั จ้างไม่สามารถก่อสร้างงานตามสัญญาจึง
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่ องของผู้ว่ าจ้างที่
ไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะให้มกี ารปฏิบตั ิตามสัญญา และ
ถือไม่ได้ว่าผู้รบั จ้างเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา เมื่อไม่อาจ
ปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาด้ ว ยเหตุ ส ภาพพื้น ที่ ซ่ึ ง ไม่ ใ ช่
ความผิดของผูร้ บั จ้าง ผูว้ ่าจ้างจึงชอบทีจ่ ะคืนหนังสือ
ค้ า ประกัน การปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ร ับ จ้า ง
พร้อ มค่ า เสีย หายที่เ กิด จากการไม่ ช าระหนี้ ต าม
มาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เอกสารอ้างอิง
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1077/2558
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1500/2559
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542
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การเรียกเงินคืนจากผู้ได้รับเงิน
เกินสิทธิโดยสุจริต
ของนาย ช. ให้ลดลง เนื อ่ งจากทีผ่ ่ านมาหน่ วยงาน
ต้นสังกัดได้ดาเนินการปรับอัตราค่าจ้างเพิม่ เติมให้
นาย ช. ผิดพลาดไป โดยนาย ช. ได้ร ับเงิน ค่าจ้ าง
เกินไปกว่าสิทธิทพี ่ งึ จะได้ร ับเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น
100,770 บาท หน่วยงานต้นสังกัดจึงแจ้งให้นาย ช.
คืนเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ไปเกินสิทธิ แต่นาย ช. ไม่คนื
หน่วยงานต้นสังกัดจึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
ศาลปกครองสูงสุดได้วนิ ิ จฉัย คำพิ พ ำกษำ
ศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 1160/2560 ว่า นาย ช.
เป็ น เพียงลูกจ้างประจา ตาแหน่ ง ช่ าง (ช่ างโลหะ)
ไม่ไ ด้มีห น้ าที่โ ดยตรงเกี่ยวกับการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้าง และไม่อาจรู้ได้ว่าการรับเงินค่าจ้างในส่วนที่
ได้ร ับ ไปเกิน สิท ธิเ ป็ น การได้มาโดยปราศจากมูล
อัน จะอ้างกฎหมายได้ หรือส าคัญ ผิด ว่าตนมีส ิท ธิ
จะรับเงินทีเ่ กินสิทธินัน้ ไว้ จึงถือได้ว่านาย ช. ได้รบั
เงิน ส่ ว นที่เ กิน สิท ธิไ ว้โ ดยสุจ ริต ประกอบกับ เงิน
ค่าจ้างส่วนที่นาย ช. ได้ร ับไปเกิน สิทธินั น้ เป็ นเงิน
ค่าจ้างที่ไ ด้ร ับเพิ่มเติม ตัง้ แต่ เดือนเมษายน พ.ศ.
2553 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยเป็ นเงิน
ค่าจ้างที่มกี ารจ่ายให้เป็ นรายเดือน จึงมีเงินค่าจ้าง
ส่วนที่นาย ช. มีสทิ ธิได้รบั และเกินกว่าสิทธิที่พงึ จะ
ได้ร ับปะปนรวมกัน อยู่ ซึ่ง ปกติของวิญ ญูชนทั ่วไป
ต้องใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันเป็ นระยะเวลานานนั บ
แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 จนถึงเวลาที่ถูกเรียก
เงินคืน ในขณะทีใ่ ช้จ่ ายเงินดังกล่าวย่อมไม่สามารถ
แยกเงินส่วนทีม่ สี ทิ ธิและเกินกว่าสิทธิออกจากกันได้
อีกทัง้ นาย ช. ให้การว่านาเงินทัง้ หมดไปใช้จ่ายใน
ชีวติ ประจาวันของตนเองและครอบครัว รวมทัง้ ชาระ
หนี้และชาระภาษีหมดแล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริง

ภาพจาก : https://karn-moneytoday.com

วัชรพงศ์ พิพธิ พรรณพงศ์
ผู้เขียน

“เงินทองเป็ นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้”
ทุ กคนคงต้องเคยได้ยิน คานี้ เป็ น แน่ แต่ทุ กคนก็มี
ภาระและความจาเป็ นทีจ่ ะต้องนาเงินทองที่ตนหามาได้
มาใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจน
ให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดารงชีวติ อื่น ๆ ในบทความนี้
ผู้เขียนจะกล่าวถึง “เงิน ” ซึ่ง ถือเป็ น ของนอกกาย
แต่ ทุ ก คนก็ค งอยากได้ โดยเป็ น เงิน ที่ไ ด้ม าจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ แต่ทว่าเกินไปกว่าสิทธิทพี่ งึ
จะได้รบั โดยทีค่ นทีไ่ ด้รบั เงินไปก็ยงั ไม่รู้ว่าตนได้รบั
เงิน ไปเกินกว่าสิทธิที่พึงจะได้รบั โดยปราศจากมูล
อันจะอ้างกฎหมายได้
กรณีมอี ยู่ว่า นาย ช. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง
ช่ าง (ช่ างโลหะ) ของหน่ วยงานต้น สัง กัดแห่งหนึง่
นาย ช. ได้ร ับการปรับเปลีย่ นต าแหน่ ง และได้ร ับ
อัตราค่าจ้างเพิม่ เติม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
จากการดาเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด นาย ช.
จึงได้ใช้จ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวเป็ นค่ าใช้จ่ายในชีวติ
ประจาวันเรือ่ ยมา จนกระทั ่งถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2556 หน่วยงานต้นสังกัดได้มคี าสั ่งแก้ไขอัตราค่าจ้าง
-9-

MU LAW E – Journal | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2562

ว่ า นาย ช. ยัง มีเ งิน ส่ ว นที่ ไ ด้ ร ับ ไปเกิ น สิท ธิ นั ้น
เหลืออยู่เป็ น จานวนเท่ าใด ซึ่ง หน่ วยงานต้นสังกัด
ก็ไม่มหี ลักฐานว่านาย ช. ยังมีเงินส่วนทีไ่ ด้รบั ไปเกิน
สิทธินัน้ เหลืออยู่อกี แต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าในขณะที่
เรียกคืนเงินดังกล่าว นาย ช. ไม่มเี งินส่วนทีไ่ ด้รบั ไป
เกินสิทธิเหลืออยู่แล้ว นาย ช. จึงไม่จาต้องคืนเงินที่
ได้รบั ไปเกินสิทธิ จานวนทัง้ สิน้ 100,770 บาท ตาม
มาตรา 412 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จากค าพิ พ ากษาดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า
ศาลปกครองสูงสุดได้นาหลักสุจริตซึ่งมีปรากฏอยู่ใน
มาตรา 5 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้เ พื่อ อ านวยความยุ ติธ รรมให้แ ก่ ผู้ที่ม ีค วาม
สุจริตและเพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้ทรัพย์สนิ อันเป็ นลาภ
มิควรได้ไว้โดยสุจริต ส่วนในประเด็นทีว่ ่าใครจะเป็ น
ผู้ชดใช้เงินที่นาย ช. ได้รบั ไปเกินสิทธิจานวนทัง้ สิน้
100,770 บาท ก็คงต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า การ
ดาเนิ น การของเจ้าหน้ าที่ที่เ กี่ย วข้องกับการปรับ
อัตราค่าจ้างเพิม่ เติมให้นาย ช. อัน เป็ น เหตุให้เกิด
ความผิด พลาดขึ้น นั ้น เกิ ด จากความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อหรือไม่ มากน้อยเพียงใดตามมาตรา
8 ประกอบกับ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตคิ วาม
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. พ.ศ. 2539 ดังนัน้
ในกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงหรือกำรดำเนิ นกำรใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิ น จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่ง
ที่ จะต้ องใช้ ควำมรอบคอบและระมัดระวังเป็ น
ที่ตงั ้ เพื่อมิให้เกิดควำมผิดพลำดเสียหำยได้
อย่างไรก็ดี ในทางตรงกันข้ามหากผูใ้ ดได้รบั
เงิน ไปเกิ น กว่ า สิท ธิ ที่ พึง จะได้ ร ั บ โดยไม่ สุ จ ริ ต
ย่อมต้องคืน เงิน ดัง กล่าวเต็ม จ านวน แม้ว่ าเงิน นัน้
จะไม่มีเหลืออยู่แล้วก็ตาม ส่วนการจะท าอย่างไร
เพื่อให้หาเงินมาคืนให้ได้นัน้ ก็เป็ นภาระหน้าที่ของ
ผู้ที่ไ ด้ร ับเงิน ไปโดยไม่ สุจ ริตนั น่ เอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 412 ซึ่งกาหนด

ว่ า “ถ้ า ทรัพย์ส ิน ซึง่ ได้ร ับ ไว้เป็ น ลาภมิควรได้นั น้
เป็ นเงินจานวนหนึง่ ท่านว่าต้องคืนเต็มจานวนนั น้
เว้นแต่เมือ่ บุคคลได้รบั ไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลาภ
มิควรได้เพียงส่วนทีย่ งั มีอยู่ในขณะเมือ่ เรียกคืน”
เอกสารอ้างอิง
คาพิพากษาศาลปกครองสูง สุดที่ อ. 1160/2560
(ออนไลน์ ) (สืบ ค้น เมื่อ วัน ที่ 10 ตุ ล าคม
2 5 6 2 ) จ า ก http://www.admincourt.
go.th/admincourt/upload/admcase/Docu
ment/judgement/PDF/2559/01012-5905
27-1F-601115-0000609703.pdf
ณั ฐ พงศ์ โปษกะบุ ต ร. (2555). หลัก สุ จ ริต : หลัก
พื้น ฐานแห่ ง กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
GOOD FAITH : THE PRINCIPLE OF
THE CIVIL AND COMMERCIAL LAW.
AULJ Vol. III August, 2012.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
---------------------------
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ประกาศรับสมัครงานกับการกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครงาน
ที่แตกต่างกันของมหาวิทยาลัย
ใน วารสารฉบั บ นี้ ขอน าเสนอป ระเด็ น
น่าสนใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็ น
พนั ก งานมหาวิท ยาลัย ในต าแหน่ ง อาจารย์ ข อง
มหาวิท ยาลัยแห่ งหนึ่ งซึ่ง มีก ารต่ อ สู้ค ดีก ัน ถึงศาล
ปกครองสู ง สุ ด (ค าพิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
หมายเลขแดงที่ อบ. 47/2562) ข้อ เท็จจริงในคดีน้ี
ผู้ฟ้ อ งคดีเป็ น ผู้ป ระสงค์ส มัค รในต าแหน่ งอาจารย์
โด ยป ระกาศ รั บ สมั ค รต าแห น่ งดั ง กล่ าว ขอ ง
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งได้ก าหนดคุ ณ สมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ งของผู้ส มัค รต้องส าเร็จการศึก ษาในระดับ
ปริญญาโทในสาขาทีก่ าหนดและต้องเป็ นหลักสูตรที่
ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งผูฟ้ ้ องคดี
เห็ น ว่ า ประกาศดั ง กล่ า วไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
เนื่ อ งจากเป็ นการเลือ กปฏิ บัติอ ย่ า งไม่ เ ป็ นธรรม
ขอให้ศ าลเพิก ถอนประกาศรับสมัครฉบับดังกล่ าว
และก าหนดหลัก เกณฑ์ คุ ณ สมบัติข องผู้ ส มัค รให้
เหมือ นกับ การเปิ ด รับ สมัค รต าแหน่ งอาจารย์คณะ
สัง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ส าขาอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและเหมือนกับที่ปรากฏในการประกาศ
รับสมัครตาแหน่ งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่
ผูฟ้ ้ องคดียกขึน้ อ้างต่อศาล
ผูฟ้ ้ องคดีย่นื ฟ้ องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นและ
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลทัง้ สองชัน้ ศาลได้
วินิจฉัยประเด็นหลักของคดีทน่ี ่าสนใจดังนี้

ภาพจาก : http://salesramp.com

กุลวดี ปุณทริกโกทก
ผู้เขียน

ประเด็นที่ 1
กรณี ท่ี ม หาวิท ยาลัยได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ
เฉพ าะต าแห น่ งในการรั บ สมั ค รอาจารย์ ข อ ง
คณะสัง คมศาสตร์ และผู้ ฟ้ องคดี ส นใจสมัค รใน
ตาแหน่ งดังกล่าวแต่ถูกปฏิเสธจากผู้ถูกฟ้ องคดีแล้ว
จะถื อ เป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ความเดื อ ดร้ อ นเสีย หาย และ
มีอานาจฟ้ องคดีปกครองตามวรรคหนึ่งของมาตรา
42 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ จ ัด ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธกี ารพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 หรือไม่
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับสมัค ร
ตามประกาศที่ พิ พ าทในคดี น้ี ศาลเห็ น ว่ า กรณี
มีค วามชัด เจนว่าผู้ฟ้ อ งคดีเป็ น บุ ค คลที่ถู ก กระทบ
สิทธิในการสมัครในตาแหน่งนี้ เพราะผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้
กาหนดหลัก เกณฑ์การรับ สมัค รต าแหน่ งอาจารย์
โดยมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งคือสาเร็จการศึกษา
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หลักสูตรที่ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แต่ ผู้ ฟ้ องคดี มิไ ด้ ส าเร็จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รที่ ท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทาให้ไม่สามารถ
สมัค รสอบได้ จึงถือ เป็ น ผู้ท่ีไ ด้รบั ความเดือ ดร้อ น
เสียหายแล้วและมีอานาจฟ้ องคดีน้ีได้
ประเด็นที่ 2
การก าหนดคุ ณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง ของ
ผูส้ มัครว่าจะต้องสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ทา
วิทยานิพนธ์ท่ไี ม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต เป็ นเงื่อนไข
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในลั ก ษณ ะที่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละขัด ต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่
ศาลพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ตามข้อ เท็จ จริง
แห่ ง คดีผู้ ถู ก ฟ้ องคดีก าหนดให้ ก ารรับ สมัค รงาน
ในต าแหน่ ง ที่ พ ิ พ าทต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ท่ี แ ตกต่ า ง
จากสาขาวิชาอื่นหรือแม้แ ต่ค วามแตกต่างกันของ
แต่ล ะสถาบัน การศึก ษา เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีต้อ งการ
บุคคลที่มีความรู้ค วามสามารถเป็ นพิเศษและผ่ าน
ประสบการณ์ ในลักษณะของการทางานวิจยั เชิงลึก
มากกว่ าการค้น คว้าโดยอิส ระ ดัง นั น้ การก าหนด
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะต าแหน่ งของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี
แตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะสาขาวิช าที่เปิ ด สอนย่ อ ม
เป็ นไปเพื่อความต้องการของแต่ละสาขาวิชา และ
มิได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบุค คลใดบุค คลหนึ่ ง
เป็ นการเฉพาะ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการตัดโอกาส
หรือ เลือ กปฏิบัติอ ย่างไม่เป็ น ธรรม และไม่ป รากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็ นการกลันแกล้
่
งผูฟ้ ้ องคดี
ค าพิพ ากษาฉบับ นี้ ถือ ได้ว่ า เป็ นตัว อย่ า ง
ในการวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวกับการออกประกาศ
รับสมัครงาน และเป็ นข้อพิจารณาที่เป็ นประโยชน์
ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของมห าวิ ท ยาลั ย ใน
การพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความชอบด้ ว ยกฎหมายของประกาศ
รับ สมัค รงาน โดยศาลเห็ น ว่ า กฎหมายด้ า นการ
บริหารงานบุคคลของผู้ถูกฟ้ องคดี ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ที่ ใ ห้ อ านาจในการออกประกาศรับ สมั ค รเป็ น

หลักเกณฑ์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย การออกประกาศ
ของผูถ้ ูกฟ้ องจึงเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการใช้
ดุ ล ยพินิ จ ในการออกประกาศรับ สมัค รซึ่งก าหนด
ให้ ผู้ ส มั ค รต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษ าหลั ก สู ต รที่ ท า
วิทยานิพนธ์ท่ไี ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งศาลเห็น
ว่าเป็ นการใช้ดุล พินิจในการออกประกาศรับสมัค ร
งานทีเ่ หมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าทีข่ อง
ตาแหน่งทีร่ บั สมัคร
3. การออกประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร
จะต้อ งมีช่ ว งเวลาที่เหมาะสมและไม่ มีล ัก ษณะเป็ น
การจงใจที่จะกีดกันผูฟ้ ้ องคดี อีกทัง้ การขาดคุณสมบัติ
ของผู้ฟ้ อ งคดีในการสมัค รงานในต าแหน่ งที่พิพ าท
ก็มไิ ด้เป็ นเหตุทม่ี กี ารมุ่งหมายเฉพาะตัวของผูฟ้ ้ องคดี
โดยบุ ค คลอื่น ใดที่ ส าเร็จ การศึก ษาในระดับ สู ง สุ ด
เช่น เดียวกัน กับ ผู้ฟ้ อ งคดีแต่ มิได้ศึกษาในแผนการ
เรียนที่ต้องสอบวิทยานิพนธ์ก็ย่อมไม่สามารถสมัคร
ได้เช่นเดียวกัน
เอกสารอ้างอิง
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. 47/2562
พระราชบั ญ ญั ติ จ ัด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธี ก าร
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
---------------------------
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NO GIFT POLICY
การให้ห รือการรับ จะเป็ น ชนวนที่น าไปสู่
การทุจริตในลักณะของ “การรับสิ นบน” โดยปกติ
แล้วการที่บุคคลมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มอบของขวัญ
หรือ ของก านั ล ให้ แ ก่ กั น นั ้น เป็ นเรื่อ งปกติ ข อง
สัง คมไทยซึ่ ง เป็ นการแสดงออกถึง ความมีน้ าใจ
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ึงกัน และกัน เป็ น วัฒ นธรรม
ทีด่ งี ามและเป็ นประเพณีนิยมที่คนไทยถือปฏิบตั กิ นั
เป็ นปกติ แต่ ท ว่ า หากผู้ ใ ห้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ อ่ื น ที่
แอบแฝงมากับการให้นั น้ โดยหวังผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน เช่น กรณีบริษทั ห้างร้าน มอบของขวัญที่
มีมูลค่ามากให้กบั หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ป ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อหวังผลประโยชน์ ต่างตอบแทนในลักษณะของ
การได้รบั คัดเลือกให้เข้ามาเป็ นผู้รบั จ้าง ผู้ขายวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ให้กบั ส่วนราชการ การเสียค่าแป๊ ะเจี๊ยะ
เพื่อให้บุตรหลานของตนเองได้เข้าเรียนในโรงเรียน
ที่มีช่อื เสียง การจ่ายเงิน ให้กับเจ้าพนั กงานจราจร
เพื่อ ละเว้ น โทษในการท าผิ ด กฎจราจร เป็ นต้ น
การกระท าดัง กล่ าวเข้าข่ ายการทุ จริต ในลัก ษณะ
ของการรับ สิน บนโดยเจ้ า หน้ า ของรั ฐ ซึ่ ง มี โ ทษ
ร้ายแรงตามกฎหมายถึงขัน้ จาคุก ตามมาตรา 173
แห่ ง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้วย
การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. 2561
ได้บัญ ญัติไว้ว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้ าที่
ของรัฐ ระหว่ า งประเทศ หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข อง
องค์กรระหว่างประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอม
จะรับ ทรัพ ย์ สิ นหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดส าหรับ
ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น โดยมิ ชอบเพื่ อ กระท าการ
หรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งในตาแหน่ ง
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิ ชอบด้วยหน้ าที่ ต้อง
ระวางโทษจาคุกตัง้ แต่ ห้าถึงยี่สิ บ ปี หรื อจาคุก

จักรกฤษณ์ พางาม
ผู้เขียน

การงดให้หรือการงดรับของขวัญ ของกานัล
หรือ ประโยชน์ อื่ น ใด (NO GIFT POLICY) เป็ น
นโยบายที่ภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหา
ก าไรต่ า ง ๆ ได้ ร่ ว มมื อ กั น ออกนโยบายนี้ เ พื่ อ
วัตถุ ประสงค์ใ นการตัด วงจรการทุ จ ริต ในลักษณะ
ของการติดสินบนหรือการรับสินบนโดยเป็ นการขจัด
ต้น ตอของการทุ จริตคอร์รปั ชัน ที่เป็ น รากเหง้าของ
สังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ทที่ าให้เกิดประโยชน์ต่าง
ตอบแทน โดยนโยบายดังกล่าวยังช่วยในการตัดวงจร
การทุจริตและการประพฤติมชิ อบในรูปแบบต่าง ๆ ที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นอนาคตซึ่ ง ประเทศไทยได้ เริ่ ม
นโยบายดังกล่าวมาหลายปี แล้วเพื่อเป็ นการยกระดับ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และเพื่อ สร้างมาตรฐานที่ ดี ส่ ง เสริม
ความโปร่งใสให้ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศ
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ตลอดชี วิ ต และปรับ ตัง้ แต่ ห นึ่ งแสนบาทถึ ง สี่
แสนบาท”
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า การให้ ห รือ การรับ
ของขวัญ ของก านั ล ต่ า ง ๆ จะมี ก ฎหมายหรือ
กฎระเบี ย บที่ เคร่ ง ครัด ก็ ต าม แต่ ก็ ยัง มีแ นวทาง
ผ่ อ นปรนหากได้ ม ี ค วามจ าเป็ นจะต้ อ งรั บ โดย
ธรรมจรรยา
“การรับโดยธรรมจรรยา” ตามประกาศ
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต
แห่ ง ชาติ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารรับ ทรัพ ย์ส ิน หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
พ.ศ. 2543 ได้ ห มายความว่า “การรับทรัพ ย์สิ น
หรื อประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ห รื อจากบุ ค คล
ที่ ให้ กั น ใน โอ ก าส ต่ าง ๆ โด ย ป ก ติ ต าม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้ กัน ตามมารยาทที่ ป ฏิ บ ัติ กัน ในสัง คม” เช่ น
งานศพ งานบวช งานแต่งงาน การเยีย่ มคนเจ็บป่ วย
การเกษียณอายุ การย้ายตาแหน่ง เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวยังได้กาหนดแนวทาง
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด
โดยธรรมจรรยาได้ดงั ต่อไปนี้
1.รับจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หา ตามจานวน
ทีเ่ หมาะสมตามฐานานุรูป
2.รับจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน
3,000 บาท
3.รับ ที่ ก ารให้ นั ้น เป็ นการให้ ใ นลัก ษณะ
ให้กบั บุคคลทั ่วไป
จากที่ได้อธิบายเกี่ยวกับนโยบาย NO GIFT
POLICY ความเป็ นมา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
ของนโยบายที่ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของการป้ องกั น
การทุ จริตที่อาจแอบแฝงมากับการให้ หรือการรับ
ของขวัญ ของก านั ล ต่ าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีโทษถึงขัน้ จาคุก ซึ่งวัตถุประสงค์ของ

การห้ามตามกฎหมายก็คือ “ความไม่เหมาะสม”
เนื่องจากสาธารณชนอาจมองว่าการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ อง
รัฐรับสิง่ ของเพื่อตอบแทนในการดาเนินการหรือการ
บริการถือเป็ นวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม
และไม่เป็ น ที่ยอมรับในสากล อีกทัง้ เป็ น การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่ ง อาจรวมถึ ง ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ น (conflict of
interest) ที่มีผ ลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เป็ นกลาง หรือลาเอียงได้
อย่างไรก็ ดี ยัง พอมีแนวทางให้ เจ้าหน้ าที่
ของรัฐ สามารถรับ ทรัพ ย์ส ิน หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใด
ในโอกาสต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒ นธรรมซึ่ง ถือ เป็ น การรับ โดยธรรมจรรยาตาม
ทีผ่ เู้ ขียนได้อธิบายไปในข้างต้น
ท้ายที่สุดสิ่ง ที่สาคัญ ก็คือการสร้างค่านิ ยม
แห่ ง ความซื่อสัต ย์ สุ จริต พอเพีย ง รู้จักประหยัด
มัธยัสถ์ และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับ เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ เพื่อ น าไปยึด ถือ
ปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นแนวทางในการพัฒนาการป้ องกันการ
ทุ จริตในเรื่องของการติดสิน บนหรือการรับสิน บน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน
เอกสารอ้างอิง
ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุ จริต แห่ ง ชาติ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543
พระราชบัญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
---------------------------
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เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์ดี
เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมามี ผู้ ที่ ต้ อ งการร้อ งขอ
ความเป็ นธรรมในเรื่องต่าง ๆ ยังคงมีความสับสนว่า
เมื่อไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม ไม่ได้รบั ความพึงพอใจ
ในการบริการ หรือการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องดาเนินการร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์ ในวันนี้ผเู้ ขียนจะมาอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างร้องเรียนกับร้องทุกข์ เพื่อผูร้ อ้ งจะได้รอ้ งถูก
ช่องทางท าให้ไม่ เสียเวลาในการดาเนิ น การที่อาจ
เกิดจากการร้องผิดช่องทาง
“ร้ อ งทุ ก ข์ ” ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย
มหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
ได้กาหนดไว้ในข้อ 1 ว่า “การร้องทุกข์กรณีทเี่ ห็นว่า
ตนเองไม่ได้ความเป็ น ธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่ องจากการกระท าหรือคาสั ่งของผู้บัง คับบัญ ชา
ไม่ร่วมถึงกรณีการสั ่งลงโทษหรือการตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน” เหตุ แ ห่ ง การร้อ งทุ ก ข์ ต ามข้ อ บั ง คั บ
ฉบับนี้ จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากผู้ร้องทุ กข์ไ ม่ไ ด้ ร ับ
ความเป็ นธรรมหรือ มีค วามคับ ข้ อ งใจเนื่ อ งจาก
การกระท าหรือ ค าสัง่ ของผู้ บัง คับ บัญ ชา ผู้ เป็ น
ต้ น เหตุ แ ห่ ง การร้อ งทุ ก ข์ ซึ่ ง การร้อ งทุ ก ข์ ต าม
ข้อบัง คับ ฉบับนี้ ม ี “คณะกรรมการอุท ธรณ์ และ
ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล” เป็ น
คณะกรรมการผูท้ าหน้าทีพ่ จิ ารณาเรื่องร้องทุกข์
อย่างไรก็ดี ก่อนที่เรื่องร้องทุกข์จะถูกเสนอ
ให้ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ฯ พิจ ารณา ผู้ร้อ งทุ ก ข์
จะต้องดาเนิน การร้องทุกข์ตามขัน้ ตอนที่ข้อบังคับ
ก าหนดก่ อน และที่ ส าคัญ การร้อ งทุ ก ข์จ ะร้อ งได้
สาหรับตนเองเท่านั น้ จะร้องแทนผู้อ่นื หรือให้ผู้อ่ืน
ร้องทุกข์แทนไม่ได้ อีกทัง้ การร้องทุกข์จะต้องทาเป็ น
หนั งสือร้องทุ กข์แล้ว ยื่น ต่อประธานคณะกรรมการ

ภาพจาก : https://www.durham.police.uk/

ภาพจาก : https://www.durham.police.uk

ศศิธร สวัสดิ์แดง
ผู้เขียน

อุท ธรณ์ฯ โดยผ่านผู้บงั คับบัญ ชาที่เหนื อลาดับชัน้
กว่าผู้บัง คับบัญ ชาผู้เป็ น ต้น เหตุแห่ ง การร้องทุ ก ข์
ซึ่ ง ระยะเวลาในการร้ อ งทุ ก ข์ จ ะเริ่ม นั บ แต่ วัน ที่
ทราบเรื่องอันเป็ นเหตุในการร้องทุกข์
“ร้ อ งเรี ย น” ตามประกาศมหาวิท ยาลัย
มหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.
2560 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ได้กาหนดคานิยามไว้ในข้อ 1 ว่า “ข้อร้องเรียนคือ
เรื่องทีผ่ ู้รบั บริการได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรือ อาจจะต้ อ งเดือ ดร้อ นหรือ เสีย หายโดยมิอ าจ
หลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มคี ู่กรณีก็ตาม
และการให้ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น ค าชมเชย
การสอบถามหรือ ข้ อ มู ล ” โดยข้ อ ร้ อ งเรีย นตาม
ประกาศฉบับนี้จะกาหนดประเภทของข้อร้องเรียน
ไว้ 3 ประเภทใหญ่ ด้ ว ยกัน คือ 1) ข้ อ ร้อ งเรีย น
เจ้าหน้าที่หรือส่วนงาน ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระท าใดที่ มีผ ลก่ อ ให้ เกิด ความเสีย หายต่ อ
ผู้ร้อ งเรีย น 2) ข้ อ ร้อ งเรีย นการให้บ ริก าร ได้แ ก่
ข้ อร้ องเรี ย น เกี่ ยวกั บบ ริ ก ารต่ าง ๆ ที่ อยู่ ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และ
- 15 -

MU LAW E – Journal | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2562

ตารางเปรียบเทียบ

3) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
และเป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
การเสนอข้อร้องเรียนสามารถยื่น ได้ห ลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ น การติดต่อด้วยตนเอง การส่ง
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น มาท างไปรษ ณี ย์ ห รื อ จดห ม าย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) หรือ ส่ ง ข้ อ ร้อ งเรีย นใน
ตู้รบั ฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
เมื่อมหาวิทยาลัยได้รบั ข้อร้องเรียนแล้ว ข้อร้องเรียน
ดังกล่ าวจะผ่ านการพิจารณาของ “คณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน”
จากการอธิ บ ายข้ า งต้ น ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า
การร้องทุ ก ข์กับ การร้องเรีย นมีความแตกต่างกัน
ในหลาย ๆ ด้า น ไม่ ว่ าจะเป็ น ตัวผู้ร้อ ง หากเป็ น
การร้องทุกข์ผรู้ อ้ งทุกข์จะต้องร้องเพื่อตนเองเท่านัน้
ไม่สามารถร้องแทนผูอ้ ่นื หรือให้ผอู้ ่นื ร้องแทนตนเอง
ได้ แต่การร้องเรียนไม่ ได้กาหนดไว้ ผู้ร้องสามารถ
ร้องเพื่อตนเองหรือร้องเพื่อผู้อ่นื ได้เมื่อพบเห็นเรื่อง
ที่ไ ม่โปร่งใส หรือไม่ ได้รบั การบริการที่ดี หรือเป็ น
การติดชมเสนอแนะต่าง ๆ ต่อมาในส่วนของเรื่อง
ระยะเวลาในการร้อ ง หากเป็ น การร้อ งทุ ก ข์ผู้ร้อ ง
จะต้ อ งร้อ งภายใน 30 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ท ราบ แต่
การร้องเรียนไม่ได้กาหนดระยะเวลาเอาไว้ ดังนั น้
เมื่อผู้ร้องเห็น ว่าตนไม่ ไ ด้ร ับ ความเป็ น ธรรม หรือ
พบเห็นเหตุการณ์ไม่โปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย หรือ
ส่วนงานของมหาวิท ยาลัย ผู้ร้องจะได้พิจ ารณาว่า
ผู้ร้องจะต้องร้องทุ ก ข์ห รือ ร้อ งเรีย นได้ ถู กประเภท
เพื่ อไม่ ท าให้ ผู้ ร้ อ งเสี ย สิ ท ธิ ใ นการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ความถูกต้องและเป็ นธรรม ดังนัน้ การร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์จงึ เป็ นแนวทางหนึ่งทีม่ หาวิทยาลัยสามารถ
นาข้อเท็จจริงที่ได้จากการร้องดังกล่าวมาปรับปรุ ง
และพัฒ นามหาวิท ยาลัย ให้ ม ีก ารปฏิ บัติ ง านที่ มี
ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลทีด่ ี

การร้องทุกข์
ข้อกฎหมาย :
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ า
ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์
พ.ศ. 2552

ผูม้ สี ทิ ธิร้อง :
ผู้ร้อ งทุ กข์จะต้ องร้อ งเพื่อตนเอง
เท่านัน้
เหตุแห่งการร้องทุกข์ :
ผูร้ ้องทุกข์ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
หรือ มีค วามคับ ข้อ งใจเนื่ อ งจาก
ก า ร ก ร ะ ท า ห รื อ ค า สั ่ง ข อ ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้เป็ น ต้น เหตุ แห่ ง
การร้องทุกข์

ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ทราบ
การจัดส่ง :
ยื่ น ต่ อ ประธานคณ ะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ โดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ที่เหนือลาดับชัน้ กว่าผู้บังคับบัญชา
ผูเ้ ป็ นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
คณะกรรมการผูพ้ จิ ารณา :
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ ง
ทุกข์ประจาหาวิทยาลัยมหิดล

การร้องเรียน
ข้อกฎหมาย :
1) ประกาศมหาวิท ยาลัย มหิด ล
เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
พ.ศ. 2560
2) ประกาศมหาวิท ยาลัย มหิด ล
เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ผูม้ สี ทิ ธิร้อง :
ผูร้ ้องสามารถร้องเพื่อตนเองหรือ
ร้องเพื่อผูอ้ ่นื ก็ได้
เหตุแห่งการร้องเรียน :
1) ร้ อ งเรีย นเจ้ า หน้ า ที่ห รือ ส่ ว น
งานที่เกี่ยวกับ การกระทาใดอัน มี
ผลก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ผูร้ ้องเรียน
2) ร้องเรียนการให้ บริการต่ าง ๆ
ที่ อ ยู่ ใ น ความ รั บ ผิ ด ช อบ ขอ ง
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และ
3) ข้อ คิด เห็ น หรือ ข้ อ เสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ ก ารป ฏิ บั ต ิ ง าน ห รื อ
การให้ บ ริก ารของมหาวิท ยาลั ย
เพื่อพัฒ นาและยกระดับคุณ ภาพ
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
และเป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
ระยะเวลา :
ไม่มกี าหนดระยะเวลา
การจัดส่ง :
ท างไป รษ ณี ย์ ห รื อ จดห ม าย
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) หรือ ส่ ง
ใน ตู้ รั บ ฟั งค วาม คิ ด เห็ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
คณะกรรมการผูพ้ จิ ารณา :
คณ ะก รรม ก ารพิ จารณ าแ ล ะ
วินิจฉัยข้อร้องเรียน

เอกสารอ้างอิง
ข้อบัง คับมหาวิท ยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุท ธรณ์
และร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิท ยาลัย มหิด ล เรื่อ ง แนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิท ยาลัย มหิด ล เรื่อ ง แนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
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รับเงินของราชการมาตามหน้าที่ แต่เงินหาย
ขณะเดินทางกลับสำนักงานต้องรับผิด
ชดใช้เงินให้กับทางราชการหรือไม่ ?
ได้แ วะรับ ประทานอาหารกลางวัน ใช้เ วลาในการ
รับ ประทานอาหารประมาณ 20 นาที โดยเก็ บ
กระเป๋ าใส่เงิน ไว้ใ นรถซึ่ง จอดไว้ที่ร ิมฟุตบาทห่าง
จากร้ า นอาหารประมาณ 25 เมตร รวมทัง้ ล็อ ค
ประตู ร ถเรีย บร้อ ย ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า รถยนต์
ของนาย ก. ถู ก งัด และกระเป๋ าใส่เ งิน รวมทัง้ เงิน
ในกระเป๋ าหายไป เรื่องนี้ผู้บงั คับบัญชาของนาย ก.
เห็นว่าเป็ นกรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบหาผูร้ บั ผิดและมีมติว่า
นาย ก. และ นาย ข. กระทาการโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงให้รบั ผิดชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัย
และเมื่อรายงานไปยังกระทรวงการคลังแล้วเห็นด้วย
กับ ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนและ
อธิ ก ารบดี จากการตรวจสอบพบว่ า เหตุ ผ ลที่
สนับสนุนว่า นาย ก. และนาย ข. ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง คือ การท าธุร กรรมทางการเงินยังมี
วิธีดาเนิ น การที่ปลอดภัยกว่ าการเบิกเป็ น เงิน สด
ออกมา จึงมีคาสั ่งให้ นาย ก. และ นาย ข. ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
เชื่อว่าหลายท่านคงมีความเห็นเช่นเดียวกับ
นาย ก.และ นาย ข. คือไม่เห็น ด้วยกับคาสั ่งของ
มหาวิท ยาลัย ที่ส ัง่ ให้ต้ อ งรับ ผิด ชดใช้ค่ า สิน ไหม
ทดแทน นาย ก.และนาย ข. จึง ยื่น ฟ้ องเป็ น คดีต่อ
ศาลปกครองกลางเพื่อให้มคี าพิพากษายกเลิกคาสั ่ง
ของมหาวิทยาลัยโดยโต้แย้งว่าการทีไ่ ด้เก็บกระเป๋ า
ใส่เงินไว้ในรถยนต์และล็อคประตูรถแล้ว ประกอบ
กับจุดจอดรถเป็ นทีโ่ ล่งสามารถมองเห็นจากจุดทีน่ ั ่ง

ภาพจาก : https://www.sanook.com/auto/1932

บุญชู แจ้งเจริญกิจ
ผู้เขียน

บทความในเรื่องนี้เป็ นการอธิบายให้เห็นว่า
เจตนาของการกระท าเป็ นองค์ ป ระกอบและ
สาระส าคัญ ที่ใ ช้ป ระกอบการพิจ ารณาความผิด
ข้อเท็จจริงมีว่า นาย ก. และนาย ข. เป็ นพนักงาน
มหาวิท ยาลัยแห่งหนึ่ง ตาแหน่ ง เจ้าหน้ าที่การเงิน
และบัญ ชี ได้ร ับมอบอานาจให้ไปรับเงินค่าใช้จ่าย
ในการฝึ กอบรมจากหน่ วยงานของรัฐ อีกแห่งหนึ่ง
เพื่ อ ความสะดวกในการเดิ น ทางประกอบกั บ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะไปรั บ เงิ น ก็ ไ ม่ ไ กล จาก
มหาวิทยาลัยทีน่ าย ก.และนาย ข.ทางานอยู่ นาย ก.
จึงขับรถยนต์ส่วนตัวไป แต่ปรากฏว่าเงินทีไ่ ปติดต่อ
ขอรับ ตามที่ ไ ด้ ร ับ มอบอ านาจกลับ จ่ า ยเป็ น เช็ค
ด้วยความหวังดี นาย ก.จึงนาเช็คดังกล่าวไปขึน้ เงิน
ที่ธนาคารและน าเงิน ใส่ไ ว้ใ นกระเป๋ าเอกสารและ
เดินทางกลับในระหว่างทางพบ นาย ท. ซึ่งทางาน
อยู่ดว้ ยกันขออาศัยรถกลับด้วยแต่ก่อนถึงทีท่ างาน
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รับประทานอาหารได้ตลอดเวลา ถือว่าได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแล้วมิใช่การประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงแต่อย่างใด
คดี นี้ ประเด็น จึ ง มี ว่ า การกระท าของ
นาย ก. และ นาย ข. เป็ นการประมาทเลิ นเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือไม่
ขอเรียนว่าการพิจ ารณาของศาลปกครอง
ในเรื่องนี้มกี ารพิจารณากันจนถึงศาลปกครองสูงสุด
และได้ ถู ก พิจ ารณาโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละมีค า
วินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า นาย ก. และ
นาย ข. มีเ จตนาที่จ ะท าให้เ งิน สูญ หายจึง ไม่เป็ น
การกระทาด้วยความจงใจ และการที่ นาย ก. และ
นาย ข. ได้ เ ก็ บ เงิน ไว้ ใ นกระเป๋ าซึ่ง ไม่ ส ามารถ
มองเห็น ได้จากภายนอกว่ าในกระเป๋ ามีเงิน ใส่ ไ ว้
และเมื่อได้รบั ประทานอาหารก็ได้นากระเป๋ าใส่เงิน
ดังกล่าวเก็บไว้ในรถและล็อคประตูรถแล้วเป็ น การ
แสดงให้เ ป็ น ว่ า ได้ใ ช้ค วามระมัดระวัง ในการเก็บ
รักษาเงินตามสมควรแล้วและแม้จะมีข้อพิจารณาว่า
นาย ก. และนาย ข. อาจเพิ่ม ความระมัดระวัง ให้
มากกว่านี้ ไ ด้ เช่ น อาจน ากระเป๋ าใส่เงิ น ติดตัวไป
ด้วย หรือให้ใครคนใดคนหนึ่งเฝ้ ากระเป๋ าใส่เงิน ไว้
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็ นความประมาทเลินเล่อ
ก็ห าใช่ เป็ นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่
เพราะพฤติการณ์การกระทาของนาย ก. และนาย ข.
แสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความระมัดระวังแล้วมิใช่ไม่ใช้
ความระมัดระวังเสียเลย
นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังวินิจฉัยไป
ถึง เหตุ ผ ลของคณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง ใน
ประเด็น เกี่ยวกับการท าธุ ร กรรมทางการเงิน ว่ า มี
หลายวิธี เช่น ใช้วธิ ีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ซื้อดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงิน ซึ่งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเห็นว่ามีความปลอดภัยกว่าการถือเงินสด
แม้จะมีความรัดกุมมากกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่า
วิธีก ารถือ เงิน สด แต่ เ มื่อ ระเบีย บและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องไม่ได้กาหนดวิธีการไว้โดยเฉพาะ นาย ก.
และนาย ข. จึงสามารถเลือกวิธีการเก็บเงินและนา
เงินกลับมหาวิทยาลัยตามทีเ่ ห็นสมควรได้ นอกจากนี้
วิธีการดังกล่าวก็ยังไม่ได้ร ับประกันว่าเงินจะไม่ถูก
ขโมย ดังนัน้ ไม่ว่าจะใช้วธิ ีการใดก็ยงั มีความเสี่ยงที่
เงิน จะถู กขโมยได้ การพิจารณาจึง ต้ องพิจ ารณา
พฤติ ก ารณ์ ใ นการเก็ บ รั ก ษาเงิน ว่ า ได้ ใ ช้ ค วาม
ระมัดระวังตามสมควรหรือไม่มากกว่าการพิจารณา
วิธกี ารในการเก็บเงินและนาเงินกลับ เมื่อนาย ก. และ
นาย ข.ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บ
รักษาเงินแล้วแม้วธิ ีการที่ใช้จะมีความปลอดภัยน้อย
กว่าก็ไม่ถอื เป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผลคดีคือ ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา
ว่าค าสัง่ ของมหาวิ ทยาลัยที่ส งั ่ ให้ นาย ก. และ
นาย ข. รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นคาสัง่
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนี้ เป็ น
อุท าหรณ์ส าหรับเจ้าหน้ าที่การเงิน และเจ้าหน้ า ที่
ที่ ไ ด้ ร ับ มอบอ านาจให้ มีห น้ า ที่ ค วามรับ ผิด ชอบ
เกี่ยวกับการเงิน ว่า แม้ กฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการหรือของมหาวิท ยาลัยจะไม่ไ ด้กาหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินไว้
เป็ น การเฉพาะ การปฏิบัติห น้ า ที่ก็จ าเป็ น ต้องใช้
ความระมั ด ระวั ง อย่ า งมากเพื่ อ มิใ ห้ เ กิ ด ความ
เสียหายกับทางราชการหรือมหาวิทยาลัย
เอกสารอ้างอิง
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 921/2558
---------------------------
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 4
ระดับ A (คะแนน 92.22)

จากจำนวนกว่า 80 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการดำเนินงาน
ต่อเนื่องมายังปัจจุบันซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมิน ได้แก่ 1) การปฏิบตั หิ น้าที่
2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินได้แก่ การสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งผลการประเมินจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100 หรือ ระดับ F – AA โดยหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน (ระดับ A) จะถือว่าผ่านการประเมิน ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับผล
คะแนนดีขึ้นตามลำดับจาก ปี พ.ศ. 2560 คะแนน 73.88 อันดับที่ 65 (ระดับ C) ปี พ.ศ. 2561 คะแนน 85.56 อันดับที่ 19 (ระดับ A)
และปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 คะแนน 92.22 อันดับที่ 4 (ระดับ A) จากจำนวนกว่า 80 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
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10 อันดับคะแนนสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

ผลคะแนนของมหาวิทยาลัยมหิดลตามตัวชี้วัด

- 20 -

กิจกรรมที่สำคัญ

วัน ที่ 9 ธัน วาคม 2562 รศ.นพ.สรายุ ท ธ สุ ภ าพรรณชาติ รัก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ห าร
เป็ น ประธานเปิ ด งานวัน ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต สากล (International Anti – Corruption Day) โดยมี ศ.นพ.วชิร คชการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และวิชาการ รศ.ดร. กิตกิ ร จามรดุสติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ผู้บริห ารส่วนงาน และประชาคมมหิดลจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่ วมงาน กว่า 1 ,000 คน
เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น และเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล
่ งในคุณธรรม” ณ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทัง้ นี้ ยังมีการจัดกิจกรรม
“I Integrity มันคงยิ
่
วันต่อต้านการทุจริตสากลในระดับส่วนงานในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
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การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกฎหมายได้จดั การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562 โดยได้ร ับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ บุญนิ ธิ รองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่ นดิน เป็ น วิท ยากรบรรยายพิเ ศษในการประชุ ม คณะกรรมการประจ ามหาวิท ยาลัย ครัง้ ที่ 13/2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชัน้ 5 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย นายอวยชัย อิสรวิร ิยะสกุ ล รองผู้อ านวยการ
กองกฎหมาย นาเครือข่ายนิตกิ รมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ณ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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___________________________
กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

