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Abstract 
 
Code of project    : A80/2558 
Project name        : Administrative cases involving breach of contractscholarship 

  in  university 
Researcher name  : 1. Acting Sub LT.Pathummas Yougyoot 
     2. Miss Laddaporn Sukkeawpha 
      
 

The research study for administrative case involves breach of contract 
scholarships.  

The objective of this research study is to:  
1. To study the pronouncement of administrative case involves breach of 

contract scholarships.  

2. To analyze the principles and facts that occurred in the administrative case 
involves breach of contract scholarships. 

3. The recommendation for administration of the University to avoid the 
administrative case. 
 The study of administrative case involves breach of contract scholarships in 
the qualitative analysis. By studying the final judgment of administrative court for 
administrative case involves the breach of education leave contract and scholarship 
contract. Throughout the study format, rule, and law that involves the granting of 
education leave and a scholarship to the University personnel by qualifying of the 
samples from the authorities responsible for granting education leave and to grant 

the scholarships for university personnel to further study of 5 people.  Including the 
data obtained from interviews and related documents to analyze qualitative data. 
 The research result of the study the administrative case involves breach of 
contract scholarships. By the analysis of data and documents found that the 
university still has defective in practice. Due to the people who earn the scholarship 
and education leave still lack of cognitive clear of the rules of the study and to 
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obtain scholarships. Moreover, some rules also not cover the support scholarships 
and not support university personnel to leave for further study.  
 Therefore, the rules of group of the sample universities should be taken to 
be a standard for adjust the regularities, rules, and notice for flexibility in operations. 
Including the contract involves support scholarships and support the university 
personnel to further study as well as the issue case, solutions, and preventive 
measures from the group of the sample university to be adapted in case studies and 
practical applications. This will lead to a reduction in the breach and breach of 
contract related to the granting of education leave and scholarships to avoid 
administrative case will take place in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords  : 1. Lawsuit  2. Administer  3. Default 4. Scholarship  5. university 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐ  เรงผลิตอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ือใหสอดคลอง

กับเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกําหนดข้ึน รวมท้ังเพ่ือใหสอดรับกับการ

เปดการเรียนการสอนหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุนให

ทุนการศึกษาแกอาจารยและบุคลากรภายนอกในการศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน  โดยมีการทําสัญญารับ

ทุนการศึกษาภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิเชน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการให

ทุนการศึกษาแกขาราชการ ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการใหทุนการศึกษาและฝกอบรมแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฯลฯ เม่ือมีการรับทุนการศึกษา ผูรับทุนตองศึกษาใหจบและกลับมาชดใชทุน                   

ในมหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาของทุนหรือเปนคูสัญญาในการรับทุน  แตมีผูรับทุนบางรายไมสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร  หรือสําเร็จการศึกษาแตไมกลับมาชดใชทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยตามท่ี

ระบุไวในสัญญา อีกท้ังบางกรณีผูใหทุนการศึกษาระงับการใหทุนโดยมีเหตุผลบางประการ  ทําใหเกิด

คดีปกครองข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยกับผูรับทุนการศึกษา ท้ังนี้การเกิดคดีปกครองนั้นกอใหเกิดการ

สูญเสียทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการแกตาง

หรือสูคดี สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลท่ีจะตองทํางานดานนี้แทนท่ีจะนําเวลาไปทํางานในเชิงพัฒนา

มหาวิทยาลัย และทําใหงบประมาณแผนดินท่ีใชจายไปในการใหทุนการศึกษานั้นเสียเปลา                  

ไมนํามาซ่ึงประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนตองศึกษาถึงคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการ

ใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เฉพาะคดีปกครองท่ีถึงท่ีสุดแลว  เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติหรือ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือหลีกเลี่ยงคดีปกครองท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาคําวินิจฉัยคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย             

ของรัฐ  

2.2 เพ่ือวิเคราะหหลักการและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการ                      

ใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2.3 เพ่ือหาขอเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ท่ีจะหลีกเลี่ยงจากคดีปกครอง 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา คดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.2 ขอบเขตดานประชากร ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนราชการของรัฐและมหา 

วิทยาลัยในกํากับของรัฐจํานวน 5 แหง 

3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา  ดําเนินการวิจัยในระหวางเดือน ตุลาคม  2557 ถึง กันยายน 
2558  

 

4. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

4.1 คดีปกครอง หมายถึง คดีท่ีเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐกับเอกชนหรือขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเอง 

4.2 สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝายท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาสอดคลองตองกันของบุคคล

ตั้งแต 2 ฝายข้ึนไป โดยฝายหนึ่งเปนผูเสนอ และอีกฝายหนึ่งเปนผูสนองรับเม่ือคําเสนอ คําสนอง

ถูกตองตรงกันสัญญาก็เกิดข้ึนมา และมีผลผูกพันคูสัญญา  

4.3 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาท่ีบุคคล หรือองคการตางๆ 

บริจาคใหเพ่ือชวยเหลือสงเคราะหผูท่ีมิไดอยูในหนาท่ี เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษา                   

เลาเรียน0   
4.4 มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในดานวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือใหประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือปริญญา แกผูสําเร็จ

การศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมท้ังการทําการวิจัยและ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย ดานสังคมและชุมชน รวมถึง             

การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

5.2 นําเสนอขอเสนอแนะตอผูบริหารเก่ียวกับการทําสัญญารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงหลักกฎหมายและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับ

การผิดสัญญาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอแนะแกผูบริหารเก่ียวกับการจัดทําหลักเกณฑ

สําหรับใชในการทําสัญญารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร                  

โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก คดีปกครอง สัญญา ทุนการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.คดีปกครอง 

 1.1 ความหมายของคดีปกครอง 

     คดีปกครอง หมายถึง คดีท่ีเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ี

ของรัฐกับเอกชน หรือขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเอง  

(สมุยสาร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 13 ประจําเดือนมีนาคม 2549) 

    คลินิกทนายความ,(http://www.famconsultant.com/htm/advocate_dtl.php?id= 

777)  อธิบายวา  คดีปกครอง หมายถึง บรรดาขอพิพาทท้ังหลายระหวางหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐฝายหนึ่งกับเอกชนหรือหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอีกฝายหนึ่ง                 

โดยพิพาทกันในเรื่องเก่ียวกับ กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดอันไมชอบดวยกฎหมาย การละเลยตอ

หนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนอันเกิดจาก

การใชอํานาจตามกฎหมาย กฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน และสัญญาทางปกครอง 

     จากความหมายของคดีปกครองขางตน หากจะพิจารณาถึงลักษณะของคดีปกครองแลว

จะเห็นไดวาคดีปกครองมีลักษณะ ดังนี้ 

  ก.  คดีปกครองท่ีมีขอพิพาทท่ีเกิดจากการกระทําทางปกครองของหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายและผูถูกกระทบสิทธิอางวาการกระทํา

ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย แตถาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไดกระทําไปโดยมิได

ใชอํานาจตามกฎหมาย ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนก็มิใชคดีปกครอง 

  ข.  คดีปกครองตองมีคูกรณีอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐ แตอยางไรก็ดี คดีปกครองอาจจะเปนการพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเองก็ได เชน กรณีพิพาทระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับหนวยงานทางปกครองท่ี

เจาหนาท่ีผูนี้สังกัดอยูในเรื่องเก่ียวกับคําสั่งลงโทษทางวินัยท่ีมีตอเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น หรือกรณี

http://www.famconsultant.com/htm/advocate_dtl.php?id
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พิพาทระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการใชอํานาจควบคุมกํากับของ

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น เปนตน 

  ค.  คดีปกครองเปนขอพิพาทระหวางคูกรณีท่ีมีสถานะไมเทาเทียมกัน โดยคูกรณี

ฝายท่ีเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอยูในฐานะท่ีเหนือกวาคูกรณีฝายเอกชน เวนแต

กรณีท่ีเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง ดังนั้น ในคดีปกครองจึงใชวิธีพิจารณาใน

ระบบไตสวนซ่ึงศาลเปนผูมีหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริงในคดี 

 ง.  คดีปกครองเปนคดีท่ีมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยท่ีหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิทธิของประชาชนได ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนและเปนการ

ควบคุมการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐใหชอบดวยกฎหมาย ศาลจึงเขามา 

ตรวจสอบการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐวาชอบดวยกฎหมายหรือไม 

เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนมิใหถูกลวงละเมิดโดยการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมายของ

หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

      วุฒิ มีชวย (2551) อธิบายวา คดีปกครอง ซ่ึงหมายถึง คดีพิพาทระหวางหนวยงานของ

รัฐ องคกรอตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และขอพิพาทระหวาง

หนวยงานของรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันเองอีกกรณีหนึ่ง โดยท่ีขอพิพาท

เหลานั้นเกิดจากการท่ีหนวยงานของรัฐองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย หรือละเลยตอหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร หรือเปนคดีอัน

เนื่องมาจากกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐ หรืออันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง  

1.2 คูพิพาท 

      ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2555: น.144) อธิบายวา หลักเกณฑประการท่ีหนึ่ง คือ คูพิพาท ซ่ึง

คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองนั้น ตองเปนคดีท่ีเปนขอพิพาทระหวางคูพิพาทดังตอไปนี้ 

            1.  คูพิพาทฝายแรกเปนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล สวนคูพิพาทอีก

ฝายหนึ่งเปนเอกชน หรือ 

            2.  คูพิพาทท้ังสองฝายตางก็เปนหนวยราชการ หนวยงานของรับ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน 

       ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2555: น.338) อธิบายวาคูพิพาท แบงออกเปน 5 กรณี คือ 

  1.  เอกชนพิพาทกับหนวยงานทางปกครอง 

  2.  เอกชนพิพาทกับเจาหนาท่ีของรัฐ 
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  3.  หนวยงานทางปกครองพิพาทกับหนวยงานทางปกครอง 

  4.  เจาหนาท่ีของรัฐพิพาทกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

  5.  เจาหนาท่ีของรัฐพิพาทกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

1.3 ประเภทคดีปกครองท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได  

       วุฒิ มีชวย (2551) สําหรบประเภทคดีท่ีมหาวิทยาลัยหรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยอาจถูก

ฟองรองตอศาลปกครองไดนั้น เปนไปตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงอาจแยกได 4 ประเภทคดี ดังนี้ 

  1.  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีมหาวิทยาลัยหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยกระทําการ

โดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายนี้โดยท่ัวไปมิไดหมายถึงการกระทําอัน

เปนลักษณะความผิดทางอาญา หรือความรับผิดทางแพงแตเปนการออกกฎ คําสั่ง การกระทําอ่ืนใด

เนื่องจากการกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดย

ไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดย

ไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม หรือมีลักษณะสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน 

หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  

  2.  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีมหาวิทยาลัยหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยละเลยตอ

หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร  

  3.  คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของมหาวิทยาลัยหรือเจาท่ีของรัฐอันเกิด

จากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอ

หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 

  4.  คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองระหวางมหาวิทยาลัยกับเอกชน 

ศาลปกครอง,( http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/ 

02_acc08.htm)  อธิบายวา ลักษณะคดีปกครองแบงออกได 5 ประเภท 

 1.  คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียว ซ่ึงอาจแยกออกเปน

การกระทําทางกฎหมาย หรือท่ีเรียกวา “นิติกรรมทางปกครอง” และการกระทําทางกายภาพ หรือท่ี

เรียกวา “ปฏิบัติการ” การกระทําทางปกครองท่ีกลาวมาเปนการใชอํานาจท่ีหนวยงานหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐสามารถดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําตองใหเอกชนยินยอมกอน ไมวาจะเปนการออกกฎ 

เชน การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป 

หรือการออกคําสั่งทางปกครอง เชน คําสั่งลงโทษทางวินัย คําสั่งอนุญาต อนุมัติ คําสั่งแตงตั้ง ประกาศ

ผลการสอบแขงขันเขารับราชการหรือเขาศึกษาตอซ่ึงเปนกรณีของนิติกรรมทางปกครอง สวนคดี

พิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการใดๆ ของเจาหนาท่ีก็ เชน การกอสรางสะพาน ถนน การขุดลอก
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คลองสาธารณะหรือทอระบายน้ําสาธารณะ การกอสรางหองสุขาสาธารณะ หรือการกอสรางท่ีพักคน

โดยสาร เปนตน 

 ลักษณะคดีตาม 1. นี้ไดแก คดีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 9(1) นั่นเองและคดีดังกลาว 

มาตรา 72 (1) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหามการกระทํา

ท้ังหมดหรือบางสวน จึงมักเรียกคดีประเภทนี้ วาเปนคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหาม

การกระทํา แตการท่ี ศาลปกครองจะเพิกถอนหรือสั่งหามการกระทําทางปกครองได ก็เพราะเห็นวา

การกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเหตุท่ีทําใหการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย

นั้นหากจําแนกตามมาตรา 9(1) แลว มีอยูดวยกัน 1 ประการ คือ 

  (1.1) เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ การกระทําโดยไมมีอํานาจนั้น ไดแก กรณีท่ี

ผูท่ีกระทําการไมมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ โดยถูกตองตามกฎหมาย 

หรือกรณีท่ีผูกระทําการมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมาย                    

แตไมใชหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจกระทําการในเรื่องนั้นๆ เชน ใน

เรื่องใบอนุญาตสถานบริการ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 กําหนดใหอํานาจในการออก

หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนของผูบัญชาการตํารวจนครบาล สําหรับกรุงเทพมหานคร และผูวา

ราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนๆ ในกรณีเชนนี้ เจาหนาท่ีในตําแหนงอ่ืนๆ ไมวาจะอยูในระดับตําแหนงท่ี

สูงกวาหรือต่ํากวาเจาหนาท่ีดังกลาว เชน สารวัตรในสถานีตํารวจนครบาลแหงใดแหงหนึ่ง หรือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไมมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการได หากปรากฏกรณี

ทํานองนี้ก็ถือวาเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ 

 (1.2) เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาท่ี เหตุในกรณีนี้ ความจริงแลวอาจรวม

เปนเหตุเดียวกับเหตุประการแรกไดเพราะตางก็เปนเรื่องของความบกพรองเก่ียวกับอํานาจของ

หนวยงานหรือเจาหนาท่ีนั้นเอง อยางไรก็ดี เพ่ือความชัดเจนมิใหตองตีความความหมายของความ

บกพรองในเรื่องอํานาจของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีวาจํากัดหรือขยายครอบคลุมถึงกรณีใดบาง 

กฎหมายจึงกําหนดใหมีกรณีการกระทํา “นอกเหนืออํานาจหนาท่ี” อีกกรณีหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงวา

หนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐโดยถูกตองตามกฎหมายอยู

แลว และมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวย เพียงแตไดกระทําการไปนอกเหนือ

อํานาจหนาท่ีท่ีตนมีอยู เชน กรณีการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหลายไมวาจะเปน 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ ซ่ึงโดยหลักจะมีอํานาจจํากัดอยู

เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของตนเทานั้น ดังนั้น หากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหง

หนึ่งใชอํานาจไมวาจะเปนการออกคําสั่งหรือออกขอบัญญัติของทองถ่ินใหมีผลใชบังคับในพ้ืน ท่ีการ

ปกครองของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหงอ่ืน ตองถือวาเทศบาลหรือองคการบริหาร

สวนตําบลแหงนั้นกระทํานอกเหนืออํานาจหนาท่ี 
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 (1.3) เปนการกระทําท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย การกระทําท่ีไมถูกตองตาม

กฎหมาย นับวาเปนเหตุท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด และสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีพ้ืนฐานของศาล

ปกครองท่ีเปนองคกรควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ดังนั้น 

การกระทําทางปกครองใดก็ตามท่ีเปนเหตุใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบไดยอมถือวาเปนเรื่องท่ี

ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกตองตามกฎหมายท้ังสิ้น 

  (1.4) เปนการกระทําท่ีไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน เหตุแหงความ ไมชอบดวย

กฎหมายกรณีนี้ก็เชน กฎหมายกําหนดวาการกระทําทางปกครองในเรื่องนั้นตองกระทําเปนหนังสือ 

ดังนั้น หากไมไดกระทําเปนหนังสือก็ถือวาเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยเหตุนี้ หรือกฎหมายกําหนดวา

การกระทําทางปกครองนั้นจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาท่ีหรือองคกรใดกอนเพ่ือขอคํา

ปรึกษาหารือ หรือขอความเห็น ดังนั้น หากไดมีการกระทําไปโดยไมผานการพิจารณาของเจาหนาท่ี

หรือองคกรเชนวานั้น ก็ถือวาเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยเหตุนี้เชนกัน 

  (1.5) เปนการกระทําท่ีไมถูกตองตามวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไว

สําหรับการกระทํานั้น การจะมีการกระทําทางปกครองอยางใดอยางหนึ่ง โดยท่ัวไปหนวยงานฯ หรือ

เจาหนาท่ีฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการตางๆ ซ่ึงอาจมีรายละเอียดและลักษณะท่ีหลากหลายแตกตางกัน

ตามสภาพของงาน อยางไรก็ดี เพ่ือใหการดําเนินงานของฝายปกครองมีประสิทธิภาพและเกิดความ

รวดเร็วบางครั้งฝายปกครองจะตองปรับวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณดวย โดยบางกรณี

อาจใชวิธีการหนึ่ง แตในบางกรณีอาจใชวิธีการอีกอยางหนึ่ง หรืองดเวนไมใชวิธีการดังกลาว 

  (1.6) เปนการกระทําโดยไมสุจริต อยางไรจึงเรียกวาเปนการกระทํา “โดยไม

สุจริต” นั้น โดยหลักจะพิจารณาจากมูลเหตุ (motif) ของเจาหนาท่ีฯ ในการกระทําทางปกครองนั้น ๆ 

เปนตนวา เจาหนาท่ีฯไดดําเนินการไปโดยใชเหตุผลสวนตัวหรือโดยกลั่นแกลงผูรับคําสั่งทางปกครอง

หรือไม เชน การท่ีขาราชการรายหนึ่งกับผูบังคับบัญชามีเรื่องขัดใจ โดยขาราชการรายนั้นไดเคย

รองเรียนตามกฎหมายกลาวหาผูบังคับบัญชาของตน ซ่ึงในท่ีสุดปรากฏวาขอรองเรียนไมมีมูลความ

จริงแตอยางใด ฝายผูบังคับบัญชาไมพอใจจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง

ขาราชการรายนั้น โดยอางวาการกระทําดังกลาวของขาราชการรายนั้นกอใหเกิดความเสียหายตอ

ภาพพจนและชื่อเสียงของหนวยงานอันเปนมูลความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีนี้เห็นไดวา เปนการ

แตงตั้ งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไมสุจริตนั่นคือเปนการใช อํานาจโดยมีวัตถุประสงค

นอกเหนือจากวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนความไมพอใจสวนตัวท่ีถูกผูใตบังคับบัญชารองเรียน 

ท้ังๆ ท่ีการใชสิทธิรองเรียนตามกฎหมายเปนสิทธิพ้ืนฐานประการหนึ่งของหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และกฎหมายก็บัญญัติรับรองสิทธิของขาราชการท่ีจะรองเรียนผูบังคับบัญชาได 

                    (1.7) เปนการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เหตุแหง

ความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้เปนเหตุท่ีสอดคลองกับหลักความเสมอภาคหรือหลักความเทา



8 
 

เทียมกัน อันเปนสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานของบุคคล และมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด 

      (1.8) เปนการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน เหตุแหง

ความไมชอบดวย    กฎหมายในกรณีนี้ มีความหมายวา การจะมีการกระทําทางปกครองอยางใด

อยางหนึ่งนั้น หากจะมีข้ันตอนใดท่ีตองปฏิบัติตามก็ตองเปนข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้นถา

ปรากฏวา ฝายปกครองไดใหเอกชนปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกฎหมายไมไดกําหนดไว แตเปนข้ันตอนท่ี

ฝายปกครองกําหนดหรือสรางข้ึนเองโดยไมจําเปนแกการมีการกระทําทางปกครองเชนนั้นแตประการ

ใด ยอมเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 (1.9) เปนการกระทําท่ีสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร ความหมาย

ของการกระทําท่ีสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรนั้นมีลักษณะใกลเคียงกับการสรางข้ันตอน

โดยไมจําเปน เพียงแตเหตุในกรณีนี้จะพิจารณาในแงท่ีวาเปนภาระท่ีเกิดกับประชาชน และเปนภาระ

ท่ีเกินสมควรหรือไม ภาระในท่ีนี้อาจเปน ภาระอยางใดก็ได เชน ภาระทางดานคาใชจาย หรือภาระท่ี

ตองกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

 (1.10) เปนการกระทําท่ีเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ในการใชอํานาจของ

หนวยงานฯ หรือเจาหนาท่ีฯ หากกฎหมายกําหนดใหเลือกพิจารณาตัดสินใจไดวาจะใชอํานาจนั้น

หรือไม หรือเลือกพิจารณาตัดสินใจไดวาจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกฎหมายใหทางเลือกไว 

กรณีเชนนี้ ถือวาเปนกรณีท่ีฝายปกครองมีอํานาจพิจารณาเลือกกระทําการ หรือมักเรียกกันวา 

“อํานาจดุลพินิจ” และโดยปกติยอมเปนเรื่องท่ีศาลไมควรกาวลวงเขาไปควบคุมตรวจสอบการใช

ดุลพินิจโดยแทดังกลาว เพราะเปนเรื่องท่ีกฎหมายไววางใจใหหนวยงานฯ หรือเจาหนาท่ีฯท่ีกฎหมาย

ใหอํานาจ เปนผูเลือกตัดสินใจ การเขาไปตรวจสอบจะเทากับวาศาลทําตนเปนเจาหนาท่ีฯหรือ

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีฯเสียเอง 

2. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

เชน กรมทะเบียนการคามีหนาท่ีรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท หรือกรมท่ีดินมีหนาท่ีในการรับ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย หากกรมทะเบียนการคาหรือกรมท่ีดินปฏิเสธไมรับคํา

ขอหรือรับคําขอแลวไมพิจารณาคําขอวาสมควรจดทะเบียนใหตามคําขอหรือไม ถือเปนการละเลยตอ

หนาท่ีตามกฎหมาย แตถารับคําขอมาแลวแตดําเนินการลาชา เชน กรณีการจดทะเบียนเรื่องใด

กฎหมายหรือระเบียบภายในระบุวาใหพิจารณารับจดทะเบียนหรือไมภายใน ๓ วัน หากพนกําหนดก็

ถือวาปฏิบัติหนาท่ีลาชา หากไมมีการกําหนดระยะเวลาไว ก็ตองพิจารณาจากระยะเวลาตามปกติวิสัย

วาเรื่องนั้นจะตองใชเวลาเทาใด หากพนระยะเวลาไปแลวก็ถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

                 คดีลักษณะดังกลาวนี้ไดแกคดีท่ีกลาวในมาตรา 9(2) ซ่ึงตามมาตรา 72 (2) บัญญัติให
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อํานาจศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ี

เก่ียวของปฏิบัติหนาท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด 

3. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอยางอ่ืน

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือความ

เสียหายเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือเปนกรณีท่ีหนวยงานทางปกครอง

ละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร คดีตามลักษณะนี้ตองคํานึงวาการละเมิด

นั้นตองเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เชน การใชอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลในการ

กําหนดแนวเขตเพ่ือขุดคลองและทําถนน หากทําใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือเสียหายก็เปนคดีละเมิดท่ีฟอง

ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 271/2545 (ประชุมใหญ))แตถาเปนการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการตามปกติ เชน พนักงานขับรถของทางราชการขับรถชนคนบาดเจ็บ หรือนายแพทย

โรงพยาบาลรัฐบาลผาตัดผิดพลาด ทําใหคนไขพิการ อยางนี้ไมใชเปนละเมิดจากการใชอํานาจตาม

กฎหมายตองฟองตอศาลยุติธรรม สําหรับกรณีความรับผิดอยางอ่ืนอันเกิดจากการใชอํานาจตาม

กฎหมาย เชน กรณีการฟองคดีเพ่ือเรียกเงินคาทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คดีประเภทท่ี 

(3) นี้มีขอสังเกตวานาจะเปนกรณีท่ีประชาชนฟองทางราชการไดฝายเดียว     

ลักษณะคดีตาม (3) นี้ไดแกกรณีตามมาตรา 9(3) นั่นเอง ซ่ึงมาตรา 72 (3) บัญญัติให

อํานาจศาลปกครองพิพากษาใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทํา

การเพ่ือเยียวยาการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนนั้น 

4. คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให

มีสิ่งสาธารณูปโภค เชน คูคลอง ถนน สายสงไฟฟา โครงการประปาของเทศบาล เปนตน 

ลักษณะคดีตาม (4) นี้ไดแกกรณีตามมาตรา 9(4) นั่นเอง และมาตรา 72 (3)                      

ไดบัญญัติใหอํานาจศาลปกครองในการพิพากษาใหใชเงิน หรือใหสงมอบทรัพยสิน หรือใหกระทําการ

หรืองดเวนกระทําการ เพ่ือเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา 

5. คดีพิพาททางปกครองอ่ืนๆ เชน คดีท่ีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดีตอศาลปกครอง เพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการกระทํา

อยางหนึ่งอยางใด เชน มาตรา 118 ทวิ วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ

พุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 ท่ีบัญญัติให กรม

เจาทาฟอง ศาล เพ่ือบังคับใหผูท่ีปลูกสรางสิ่งกอสรางลวงล้ําลําน้ํารื้อถอนสิ่งกอสรางดังกลาว หรือคดี

ท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครอง เชน มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518    

ท่ีบัญญัติใหผูท่ีไมพอใจ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณตามพระราชบัญญัติดังกลาวยื่น

ฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน 
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 ลักษณะตาม (5) นี้ไดแกคดีตามมาตรา 9(5) และ (6) นั่นเอง และศาล มีอํานาจตาม

มาตรา 72 (3) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายหรือ

ตามมาตรา 72 (4) สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีมีการฟองใหศาลมี 

คําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาท่ีนั้น 

มีคดี 3 ประเภทท่ีกฎหมายบัญญัติมิใหอยูในอํานาจของศาลปกครองไดแก                   

การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ และคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษสังกัดศาลยุติธรรม ไดแก 

ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอ่ืน 

อนึ่ง การฟองคดีตามมาตรา 9(1) หรือมาตรา 9(2) พรอมกับเรียกคาเสียหายฐาน

ละเมิดตามมาตรา 9(3) ไปดวย ยอมทําได ในกรณีเชนนี้ศาลจะมีอํานาจพิพากษาท้ังตามมาตรา 72 

(1) หรือมาตรา 72 (2) และมาตรา 72 (3) 

1.4 คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองช้ันตน 

      ชาญชัย  แสวงศักดิ์,(2555: น.351)  อธิบายวา ศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีท่ีอยูในอํานาจศาลปกครอง เวนแตคดีท่ีอยูในศาลพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

สูงสุด 

      นันทวัฒน บรมานันท,(2555: น.523)  อธิบายวา  มาตรา ๙ แหงกฎหมายาดวยการ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนดอํานาจหนาท่ีของศาลปกครองในการพิจารณา

คดี 4 ประเภทดวยกัน คือ 

  1.  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครองออก

กฎหรือคําสั่งทางปกครอง หรือการกระทําทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาล

ปกครองพิพากษาเพิกถอนกฎ คําสั่งหรือสั่งหามการกระทําดังกลาว 

  2.  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครอง

ละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร และขอใหศาลปกครองพิพากษาสั่งใหหนวยงาน

ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด 

  3.  คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอยางอ่ืนของ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือการละเลยตอหนาท่ี

หรือการปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร และขอใหศาลปกครองพิพากษาสั่งใหมีการชดใชคาเสียหาย 

  4.  คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และขอใหศาลปกครองพิพากษาสั่งใหมี

การใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
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1.5 คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด 

                นันทวัฒน บรมานันท,(2555: น.522) กลาววา มาตรา 11 แหงกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไดบัญญัติถึงขอพิพาทท่ีอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง

สูงสุดได 4 ประเภท คือ 

       1.  คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามท่ีท่ีประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 

 2.  คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎท่ีออก

โดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 3.  คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด 

 4.  คดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 

1.6 การจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพย  

       นันทวัฒน บรมานันท,(2555: น.522) อธิบายวา มาตรา 9 วรรคสอง แหงกฎหมายวา

ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไดบัญญัติถึงขอพิพาทท่ีไมอยูในอํานาจศาล

ปกครองได 3 ประเภทคดี 

       1.  การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร 

       2.  การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ฝายตุลาการ 

       3.  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานาญพิเศษอ่ืน 

     ชาญชัย แสวงศักดิ์,(2555: น.352) อธิบายวา คดีท่ีไมอยูในอํานาจของศาลปกครองนั้น 

ไดแก คดี 6 ประเภทดังตอไปนี้ 

     1.  คดีท่ีมีคูกรณีเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีลักษณะเปนคดี

ปกครอง แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ บัญญัติยกเวนไวไมใหอยู

ในอํานาจของศาลปกครอง ซ่ึงมีอยู 3 ประเภท คือ 

 1.1  การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร ไมวาจะเปนการลงทัณฑแกผูกระทําผิดตอ

วินัยทหาร หรือเปนการดเนินการทางวินัยอยางอ่ืน ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง เพราะ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ บัญญัติยกเวนไว 

 1.2  การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายตุลาการ ซ่ึงมิใชเปนการพิจารณาพิพากษาคดี แตเปนการบริหารงานบุคคลของผู

พิพากษาศาลยุติธรรม เชน การแตงตั้งโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การลงโทษทางวินัย ซ่ึงแมจะมี
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ลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครอง แตก็ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง เพราะพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ บัญญัติยกเวนไว 

  1.3  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษตางๆ ท่ีอยูในระบบศาลยุติธรรมซ่ึงได

จัดตั้งข้ึนกอนท่ีจะมีการจัดตั้งศาลปกครอง ไดแก 

         ก)  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

         ข)  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลแรงงาน เชน คดีพิพาทเก่ียวดวนสิทธิและหนาท่ี

ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางของพนักงานรัฐวิสาหกิจ การลงโทษ

ทางวินัยแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

         ค)  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลภาษีอากร เชน การโตแยงคําสั่งเก่ียวกับการ

ประเมิน การขอคืนคาภาษีอากร ฯลฯ 

          ง)  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวาง

ประเทศ เชน คดีพิพาทเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ฯลฯ 

          จ)  คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลลมละลาย เชน การโตแยงการดําเนินการของ

เจาพนักงานพิทักษทรัพย ฯลฯ 

      2.  คดีท่ีมีกฎหมายตัดอํานาจศาลปกครองไวโดยเฉพาะ เชน พระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 บัญญัติวา มิหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดเนินการเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ

บรรษัทบริหารสิทรัพยไทย (บสท.) และการออกระเบียบหรือขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย การอนุญาต 

และการกระทําอ่ืนใดของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร อันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย

ดวยคุณภาพตามพระราชกําหนดนี้ 

      3.  คดีท่ีคูกรณีมิใชหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เชน 

           3.1  สหกรณออมทรัพย 

  3.2  ชมรมอาสาสมัครสาธารสุขจังหวัด 

  3.3  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้ ง ข้ึนในรูปของบริ ษัทหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด เชน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพเมืองใหม จํากัด 

      4.  คดีท่ีคูกรณีเปนหนวยงานปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตการกระทําท่ีพิพาท

ดังกลาวเปนการกระทําสวนตัว มิใชเปนการปฏิบัติหนาท่ีหรือคดีท่ีพิพาทมิใชคดีปกครอง 

  4.1  เทศบาลไมยอมชําระหนี้คาจางทําอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาล 

  4.2  วิทยาลัยไดทําสัญญากับผูฟองคดีใหเชาทําการคาในรานคาสวัสดิการของ

วิทยาลัย แตวิทยาลัยไดยอมใหบุคคลอ่ืนเขามาทําธุรกิจขายสินคาในลักษณะเดี่ยวกันกับรานคา

สวัสดิการ 
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  4.3  พลทหารอาสาสมัครบุกรุกเขาไปทําลายทรัพยสินในเคหสถานของเอกชน

เพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเปนกานสวนตัว 

  4.4  การเคหะแหงชาติในฐานะผูใหเชาซ้ืออาคารไดโอนสิทธิการเชาซ้ือเดิมไปใหผู

เชาซ้ือใหมโดยไมสุจริต 

      5.  คดีท่ีมิใชคดีปกครอง เชน คดีแพง คดีอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมหรือ

การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

  5.1  การฟองวาเจาพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมชอบ

เปนการบังคับแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงซ่ึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 

  5.2  การจับกุม การสอบสวน การเปรียบเทียบเปรียบของพนักงานสอบสวนหรือ

การสั่งฟองหรือสั่งไมฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ เปนข้ันตอนการดําเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาท่ีจะนําไปสูการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษทางอาญาตามท่ีบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 

      6.  คดีท่ีฟองขอใหศาลปกครองลงโทษทางวินัยหรือลงโทษทางอาญาแกเจาหนาท่ีของรัฐ 

ซ่ึงการลงโทษทางวินัยเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจของผูบังคับบัญชาหรือการลงโทษทางอาญาเปนอํานาจ

ของศาลยุติธรรม ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

1.7 วิธีพิจารณาคดีปกครอง  

      ชาญชัย แสวงศักดิ์, (2555: น.360) อธิบายวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองไวในหมวด 4 โดยแบง

ออกเปน 3 สวน คือ การฟองคดีปกครอง การดําเนินคดีปกครอง และคําพิพากษาหรือคําสั่งคดี

ปกครอง 

      1.  การฟองคดีปกครอง 

  1.1  ผูมีสิทธิฟองคดี 

         (1)  ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดแก ผู ซ่ึงไดรับความเดือนรอนหรือ

เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก 

      (ก)  การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของ “หนวยงานทางปกครอง” 

หรือ “เจาหนาท่ีของรัฐ” หรือ 

      (ข)  มีขอโตแยงเก่ียวกับ “สัญญาทางปกครอง” หรือ 

      (ค)  มีกรณีอ่ืนใดท่ีอยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 เชน คดี

พิพาทเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 

         และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยง

ดังกลาวขางตนนั้น ตองมีคําบังคับท่ีกําหนดในมาตรา 72  
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        (2)  ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใดของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอม

ความเห็นตอศาลปกครองได 

        ในการเสนอความเห็นดังกลาว ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธิและหนา

เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42 

           1.2  การย่ืนคําฟอง 

        (1)  คําฟองใหยื่นคําตอพนักงานเจาหนาท่ีของศาลปกครอง 

                 ในการนี้ อาจยื่นคําฟองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

                 เพ่ือประโยชนในการนับอายุความ ใหถือวาวันท่ีสงคําฟองแกเจาพนักงาน

ไปรษณียเปนวันท่ียื่นคําฟองตอศาลปกครอง 

        (2)  คําฟองคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตน ใหยื่นคําฟองตอศาล

ปกครองชั้นตนท่ีผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครองชั้นตนนั้น 

        การฟองคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหยื่นฟองตอศาล

ปกครองสูงสุด 

  1.3  ระยะเวลาในการฟองคดี 

        ระยะเวลาในการฟองคดีปกครองนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได

แยกไวเปน 5 กรณีคือ 

         (1)  การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ

รัฐออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือใชอํานาจกระทําการทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายตาม

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ใหยื่นฟองภายใน 90 วันนับแตวันท่ี

รูหรือควรรูถึงเหตุการณฟองคด ี

         (2)  การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ

รัฐละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ใหยื่นฟองภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอ

ตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและไมไดรับ

หนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงท่ีผูฟองคดี

เห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

         (3)  การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ 

คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกําหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
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ปกครองฯ ใหยื่นฟองภายใน 1 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน 10 ป                

นับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดี 

         (4)  การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

(4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ใหยื่นฟองภายใน 5 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหง

การฟองคดี แตไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดี 

         (5)  การฟองคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ

สถานะของบุคคลจะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได 

         ท้ังนี้  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 52 วรรคสอง บัญญัติวา 

การฟองคดีท่ียื่นเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีท่ียื่นฟองนั้นจะเปน

ประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไว

พิจารณาก็ได 

      2  การพิจารณาคดี 

  2.1  การดําเนินกระบวนพิจารณาโดยคูกรณีหรือบุคคลอ่ืน 

        ในการดําเนินกระบวนพิจารณา “คูกรณี” จะดําเนินการท้ังปวงดวยตนเองหรือ

จะมอบอํานาจใหทนายความหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดกําหนดเพ่ือฟองคดีหรือดําเนินการแทนก็ได 

  2.2  องคคณะพิจารณาพิพากษา 

        (1)  ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอย 5 คน       

จึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา 

        (2)  ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอย 3 คน 

จึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา 

  2.3  การสอบสวนและสรุปสํานวนโดยตุลาการเจาของสํานวน 

        (1)  การดําเนินคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ใช “ระบบ

ไตสวน” โดยศาลปกครองตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาล

ปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจาก

พยานหลักฐานของคูกรณีไดตามท่ีเห็นสมควร 

        (2)  เม่ือไดรับแตงตั้งจากตุลาการหัวหนาคณะแลว ใหตุลาการเจาของสํานวน

ทําหนาท่ีตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา 

ตลอดจนดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวของกับคดีนั้น 
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        (3)  ในระหวางการดเนินการของตุลาการเจาของสํานวน (2) ใหเปดโอกาสให

คูกรณีไดทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพ่ือ

ยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงและขอกฎหมายได 

        (4)  คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูหลักฐานท่ีแตละฝายไดยื่นไวในสํานวนเวนแตกรณี

ใดมีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผยหรือศาลปกครองเห็นวาจําเปนตองไมเปดเผยเพ่ือมิใหเกิด

ความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ แตกรณีท่ีไมเปดเผยดังกลาว ศาลปกครองจะนํามาใชรับฟงใน

การฟงพิจารณาพิพากษาคดีไมได 

        (5)  ในการใหโอกาสคูกรณีตาม (3) ใหตุลาการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณี

แสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

    ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาคูกรณีท่ีไมไดแสดง

พยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรรี

อีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี และใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตอไปตามท่ีเห็นเปนการยุติธรรม 

        (6)  ในกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมดําเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (5) หรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงานผุบังคับบัญชา 

ผูอํากับดูแล ผูควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทาง

วินัยตอไปก็ได ท้ังนี้ โดยไมเปนการตัดอํานาจท่ีศาลจะมีคําสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล 

        (7)  เม่ือตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

เพียงพอแลว ใหตุลาการเจาของสํานวนทําความเห็นเสนอใหองคคณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณา

คดีตอไป 

        (8)  การปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองให

เปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

  2.4  การพิจารณาคดี 

                           (1)  ในการพิจารณาคดี ใหองคคณะพิจารณาพิพากษาจัดใหมีการนั่งพิจารณา

คดีอยางนอยหนึ่งครั้งเพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณาพิพากษา 

        (2)  กอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของ

สํานวนใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

        ในการนี้ ใหคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลงรวมท้ังนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคํา

แถลงคดีเพ่ือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเพ่ิมเติมตอองคคณะพิจารณาพิพากษาใน

วันนั่งพิจารณาคดี แตจะไมมาแถลงดวยวาจาก็ได 

        (3)  การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตจะเขาขอยกเวนท่ี

ศาลปกครองเห็นสมควรหามเปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณตางๆ ในคดีเพ่ือรักษาความสงบ
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เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลปกครองจะมีคําสั่งหาม

ประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาหรือหามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตางๆ ในคดีนั้น

ได 

2.5  การเสนอความเห็นในการวินิจฉัยคดีโดยผูแถลงคดีปกครอง 

        (1)  ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแตงตั้ง       

“ผูแถลงคดีปกครอง” จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดท่ีมิใชตุลาการในองคคณะพิจารณา

พิพากษาคดีนั้น โดยอาจแตงตั้งผูแถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการศาลปกครอง

ชั้นตนก็ได 

        (2)  กอนวันนั่งพิจารณาคดี ใหตุลาการเจาของสํานวนสงมอบสํานวนคดีให “ผู

แถลงคดีปกครอง” พิจารณาและใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ

ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา และใหมาชี้แจงดวยวาจา

ตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและใน

การประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีนั้นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น 

        (3)  ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถาผูแถลงคดีปกครองเห็นวาขอเท็จจริงในการ

พิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็น

ของตนข้ึนใหมเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาตอไป 

        (4)  การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของผูแถลงคดีปกครองใหเปนไปตาม

ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

      3.  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครอง 

  3.1  การทําคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครอง 

        การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง ถาจะตองกระทําโดยตุลาการ

ศาลปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก 

        ในกรณีท่ีตุลาการในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงไวใน

คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 

  3.2  ผลของคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครอง 

        (1)  ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยาง

ใด ดังตอไปนี้ 

    (ก)  สั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามการกระทําท้ังหมดหรือ

บางสวน ในกรณีท่ีมีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย

กฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
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    (ข)  สั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของ

ปฏิบัติตามหนาท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด ในกรณีท่ีมีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

    (ค)  สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวน

กระทําการโดยจะกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ไวดวยก็ได ในกรณีท่ีมีการฟองเก่ียวกับการ

กระทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือการฟองเก่ียวกับ

สัญญาทางปกครอง 

    (ง)  สั่งใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีมีการ

ฟองใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาท่ีนั้น 

    (จ)  สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไป

ตามกฎหมาย 

        (2)  ในการมีคําบังคับตาม (3) (ก) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผล

ยอนหลังหรือไมยอนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเง่ือนไข

อยางใดก็ได ท้ังนี้ ตามความเปนธรรมแหงกรณี 

        (3)  ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการ

ประกาศผลแหงคําพิพากษาดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และใหประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิก

ถอนกฎนั้น 

        (4)  ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตาม

คําพิพากษา ถาผูนั้นไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสั่งใหมีการบังคับคดีแก

ทรัพยสินของบุคคลนั้นได 

        (5)  ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําบังคับตาม (3) (จ) หรือตาม (6) ใหนํา

บทบัญญัติวาดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

        (6)  ในการพิพากษาคดี ใหศาลปกครองมีคําสั่งคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมด 

หรือแตบางสวนตามสวนของการชนะคดี 

  3.3  การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองหรือการขอใหพิจารณา

ใหม 

        (1)  การคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น ใหยื่น

อุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนด 30 วันนับแตวันท่ีไดมีคํา

พิพากษาหรือคําสั่ง  

        ถามิไดยื่นอุทธรณตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงท่ีสุด 
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        (2)  ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎ

หายท่ีไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได 

        คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดใหเปนท่ีสุด 

        (3)  เม่ือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนท่ีสุดของศาลปกครองตางชั้นกันใน

ประเด็นแหงคดีอยางเดียวกันขัดหรือแยงหัน ใหถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด 

        ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนท่ีสุดของศาลปกครองชั้นตนดวยกันมีการขัด

หรือแยงกันในประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํารองขอ

ตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือใหมีคําสั่งกําหนดวาจะหือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใด คําสั่งของศาล

ปกครองสูงสุดเชนวานี้ใหเปนท่ีสุด  

2. สัญญา 

 ตรีเนตร สาระพงษ,(ม.ป.ป) อธิบายวา จากการศึกษาในเรื่องนิติกรรมมาแลวจะเห็นไดวานิติ

กรรมเปนเรื่องของการกระทําของบุคคลเพ่ือจะกอใหเกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิภายใตหลักเกณฑและ

ขอบเขตในเรื่องเสรีภาพของการแสดงเจตนา ดังนั้นในการศึกษาถึงเรื่องกฎหมายวาดวยสัญญา   

(Law of Contracts) ซ่ึงเปนนิติกรรมอันเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายข้ึนไป 

จะตองคํานึงถึงหลักกฎหมายในเรื่องนิติกรรมดวย กลาวคือตองพิจารณาวาในเรื่องสัญญานั้น ถามี

กฎหมายเรื่องสัญญาบัญญัติเอาไวเปนการเฉพาะแลวก็ไมตองนําเรื่องนิติกรรมซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ัวไป

มาปรับใชอีก เชน ตามมาตรา 169 วรรคสอง อันเปนเรื่องนิติกรรมบัญญัติใหคําเสนอท่ีไดสงออกไป

แลวแมผูเสนอตายคําเสนอนั้นก็ยังคงผูกพันกองมรดกของผูเสนอ แตอยางไรก็ตาม มาตรา 360 อัน

เปนบทบัญญัติวาดวยสัญญาไดบัญญัติยกเวนหลักในเรื่องนิติกรรมเอาไววาคําเสนอจะไมผูกพันกอง

มรดก ถาฝายผูรับคําเสนอ “ไดรู” กอนแลววาผูเสนอตาย เปนตน 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องสัญญา เอาไวในบรรพ 2 ลักษณะ 2 ซ่ึง

ประกอบไปดวยเรื่องการกอใหเกิดสัญญา   เม่ือสัญญาเกิดข้ึนแลวผลจะเปนอยางไร ก็จะมีเรื่องผล

แหงสัญญาบัญญัติเอาไว และเพ่ือสรางความม่ันใจวาสัญญาไดเกิดข้ึนอยางสมบูรณก็จะมีบทบัญญัติใน

สวนของมัดจําไดกําหนดเอาไว และเม่ือสัญญาเกิดข้ึนแลวแตไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดก็จะมี

บทบัญญัติในเรื่องของเบี้ยปรับวางหลักเอาไววาใหกําหนดปรับกันอยางไร ดังจะกลาวในรายละเอียด

ในหัวขอตอไป 

2.1  ความหมายและลักษณะของของสัญญา 

      2.1.1  ความหมายของสัญญา 

                 สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝายท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาสอดคลองตองกัน

ของบุคคลตั้งแต 2 ฝายข้ึนไป โดยฝายหนึ่งเปนผูเสนอ และอีกฝายหนึ่งเปนผูสนองรับเม่ือคําเสนอ คํา

สนองถูกตองตรงกันสัญญาก็เกิดข้ึนมา และมีผลผูกพันคูสัญญา 
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        2.1.2  ลักษณะของสัญญาจึงประกอบไปดวยสาระสําคัญดังนี้ 

            1.  ตองมีคูสัญญา คือตองมีบุคคลผูเปนคูสัญญาอยางนอยสองฝายข้ึนไปแสดง

เจตนาทําคําเสนอ และคําสนองท่ีถูกตองตรงกัน ดังนั้นสัญญาจึงมีลักษณะของนิติกรรมหลายฝาย จะ

มีบุคคลเพียงฝายเดียวไมไดเพราะการแสดงเจตนาฝายเดียวจะไมเปนสัญญา แตอาจจะเปนไดก็แค

เพียงนิติกรรมอยางหนึ่งเทานั้น  

            2.  ตองมีคําเสนอและคําสนองสอดคลองตองกัน กลาวคือ ท้ัง 2 ฝายจะตอง

มีการแสดงเจตนาทําคําเสนอ คําสนองท่ีถูกตองตรงกันจึงจะเกิดเปนสัญญาข้ึน ในทางกลับกันถาหาก

คําเสนอคําสนองไมถูกตองตรงกันแลวสัญญาก็ไมอาจเกิดข้ึนได เชน นายแดงตองการขายปากกาหมึก

น้ําเงิน จึงทําคําเสนอขายไปยังนายดํา แตปรากฏวานายดําตองการซ้ือปากกาหมึกแดง หากนายดําทํา

คําสนองกลับมาวาตองการซ้ือปากกาแตเปนปากกาหมึกแดง สัญญาก็ไมเกิดเพราะคําสนองท่ีตอบ

กลับมาไมตรงกับคําเสนอ 

            3.  ตองมีวัตถุประสงค  หรือตองมีประโยชนสุดทายของการทําสัญญา ถา

หากไมมีวัตถุประสงคของการทําสัญญาแลวสัญญาก็ไมอาจเกิดข้ึนได เชน นายแดงบอกกับนายดําวา 

“อยากทําสัญญาจังเลย” เชนนี้สัญญาก็ไมอาจเกิดข้ึนไดเพราะไมมีวัตถุประสงควาจะทําสัญญาอะไร

ตอกัน 

        อยางไรก็ตามสําหรับวัตถุประสงคของสัญญาอาจจะอยูในรูปของทรัพยสินเงินทอง 

เชน การทําสัญญาซ้ือขาย หรืออาจจะไมมีตัวตนก็ได เชนสัญญาจางแรงงาน เปนตน 

         จะสังเกตเห็นไดวา ในเรื่องวัตถุประสงคจะตองอยูในบังคับของบทบัญญัติวาดวยนิติ

กรรมดวย กลาวคือ จะตองไมมีวัตถุประสงคท่ีตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงคท่ีเปน

การพนวิสัย หรือตองไมมีวัตถุประสงคท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ดวย เชนนายแดงทําคําเสนอไปยังนายดํา เพ่ือเสนอขายยาบา 200 เม็ด นายดําตกลงซ้ือ  หาก

พิจารณาตามหลักการขางตนแลวจะเห็นไดวา เขาเกณฑขอท่ี 1 แลวคือ มีคูสัญญา  ท้ังยังมีคําเสนอ 

คําสนองถูกตองตรงกันตามหลักเกณฑขอ 2 แลว และมีวัตถุประสงค ตามขอ 3 แลวดวย แตเม่ือ

กลับไปพิจารณาในเรื่องนิติกรรมแลวพบวาสัญญานี้มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย

กฎหมายจึงมีผลเปนโมฆะตามมาตรา 150 นั่นเอง 

 2.2  การกอใหเกิดสัญญา 

         โดยปกติหลักการกอใหเกิดสัญญาจะตองประกอบไปดวยหลักเกณฑเบื้องตนตางๆ ไม

วาจะเปนเรื่องความสามารถของบุคคลผูเปนคูสัญญา หรือเรื่องความสามารถตามกรอบวัตถุประสงค

ของนิติบุคคล หรือเรื่องวัตถุประสงคของสัญญาอันเปนพ้ืนฐานในการทํานิติกรรม  จากนั้นจึงจะ

พิจารณาในเรื่องการทําทําเสนอ คําสนองอันเปนหลักกฎหมายในเรื่องสัญญา  กลาวคือ 
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        2.2.1  คําเสนอ 

                  คําเสนอ หมายถึง นิติกรรมฝายเดียวชนิดท่ีตองมีผูรับการแสดงเจตนา อัน

เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลฝายหนึ่งแจงใหบุคคลอีกฝายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรือตอสาธารณะเพ่ือให

ทราบวาตนมีความประสงคจะผูกพันตนตามสัญญา และขอใหอีกฝายหนึ่งสนองรับความประสงคนั้น

โดยการเขารวมทําสัญญาดวย  

                1.  ลักษณะของคําเสนอ 

                 การแสดงเจตนาใดจะเปนคําเสนอหรือไมนั้นยอมมีความสําคัญมากเพราะเหตุ

ท่ีวาหากการแสดงเจตนาใดไมเปนคําเสนอเสียแลว ก็จะมีผลตอการเกิดข้ึนของสัญญา หรืออาจ

กอใหเกิดความผูกพันในลักษณะอ่ืนๆ ตามกฎหมายได ในการพิจารณาวาการแสดงเจตนาใดเปนคํา

เสนอหรือไมสามารถพิจารณาไดจากหลัก 5 ประการดังนี้ 

             1) คําเสนอเปนการแสดงเจตนาทํานิติกรรมฝายเดียวซ่ึงตองมีผูรับการ

แสดงเจตนา การแสดงเจตนาจะมีผลเปนคําเสนอตอเม่ือมีผูรับการแสดงเจตนา ดังนั้น จึงตอง

พิจารณาวาไดมีการทําคําเสนอไปยังบุคคลซ่ึงอยูเฉพาะหนา หรือทําคําเสนอไปยังบุคคลซ่ึงอยูหางกัน

โดยระยะทาง และอีกฝายไดรับคําเสนอและตองตอบคําสนองกลับมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว

จึงจะมีผลเปนสัญญา 

             2) คําเสนอตองเปนการแสดงเจตนาโดยวิธีท่ีชัดแจง สําหรับวิธีการแสดง

เจตนาอาจทําโดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจง  ซ่ึงอาจทําดวยวาจาหรือลายลักอักษรก็ได ท้ังนี้เพราะ

คําเสนอคือคําขอใหทําสัญญา ดังนั้นคําเสนอ จึงไมอาจแสดงเจตนาโดยปริยาย หรือโดยการนิ่งไมได 

             3) คําเสนอตองมีขอความชัดแจง และแนนอน กลาวคือ ผูทําคําเสนอ

จะตองแสดงเจตนาทําคําเสนอโดยมีความชัดเจนและแนนอน เชน คําเสนอขายสินคา ก็ตองกลาว

อยางชัดแจงในคําเสนอวาเปนสินคาประเภทไหน ราคา ขนาด ชนิด ปริมาณเทาใด  เปนตน  และเม่ือ

คําเสนอนั้นถาไปถึงผูรับคําเสนอ และถาฝายนั้นพอใจจะทําสัญญาก็เพียงแตทําคําสนองกลับมาก็จะ

เกิดเปนสัญญาข้ึนไดในทันที   

             เชน แดง บอกกับชมพูวา ตนตองการท่ีจะขายน้ําหอมจํานวน 1 ขวดท่ีอยู

ในมือในราคา 500 บาท ชมพูจะซ้ือหรือไม คําพูดของแดงมีลักษณะชัดเจนแนนอนพอท่ีจะเปนผลให

ผูกพันเปนสัญญากันได ถือวาเปนคําเสนอ ถาหาก ชมพูตอบตกลง (เรียกวา คําสนอง) ก็จะเกิดเปน

สัญญาซ้ือขายหนังสือข้ึน 

             แตถาขอความในคําเสนอไมชัดเจนเพียงพอแลว ขอความนั้นก็จะไมมีผล

เปนคําเสนอ แตจะเปนเพียง “คําปรารภ” หรือ “คําทาบทาม” หรือ “คําเชื้อเชิญ” เพ่ือใหอีกฝายทํา

คําเสนอมาเทานั้น 
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             4) คําเสนออาจจะแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเจาะจง หรือตอ

สาธารณชนก็ได เชน นายแดง เสนอขายรถยนตของตนตอ นายดํา ในราคา 500,000 บาท ซ่ึงมี

ลักษณะเปนการเสนอตอนายดํา เปนการเฉพาะเจาะจง แตถานายแดง ประกาศขายรถยนตของตนใน

หนังสือพิมพก็เปนลักษณะของการทําเสนอท่ีไมเจาะจงวาจะเสนอขายตอใครคนใดคนหนึ่งเปนการ

เฉพาะจึงเขาลักษณะของการทําคําเสนอตอสารธารณชน  

             5) เม่ือมีคําเสนอไปแลว ผูเสนอไมมีสิทธิปฏิเสธ หรือเลือกปฏิบัติ  กรณี

นี้ถาเปนการเสนอตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงก็ไมเปนปญหาเพราะเม่ือผูเสนอทําคําเสนอไปยังบุคคล

โดยเฉพาะเจาะจงแลวบุคคลผูไดรับคําเสนอเทานั้นท่ีจะทําคําสนองกลับมาได แตถาเปนการทําคํา

เสนอตอสารธารณชนแลวไมวาจะเปนบุคคลใดสนองกลับมาผูเสนอก็จะปฏิเสธไมเขาทําสัญญาไมได 

       2.2.2  ผลของคําเสนอ 

                  1.  เม่ือมีการสนองรับคําเสนอนั้นสัญญาก็เกิดข้ึน เชน นายแดง เสนอขาย

แหวนเพชรใหแกนายดํา เม่ือนายดําตกลงรับซ้ือ สัญญาซ้ือขายแหวนเพชรก็เกิดข้ึน 

                 2.  เม่ือมีการคําเสนอออกไปแลวจะถอนคําเสนอนั้นเสียไมได ซ่ึงแยก

พิจารณาดังนี้ 

                  1) คําเสนออันบงระยะเวลาใหทําคําสนอง 

                      มาตรา354 บัญญัติวา “คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคํา

สนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะเวลาท่ีบงไว” 

                 การทําคําเสนออันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้นไมวาจะเสนอตอบุคคลผู

อยูเฉพาะหนา หรือตอบุคคลท่ีไมไดอยูเฉพาะหนาก็ไมอาจถอนคําเสนอของตนเสียได 

                      เชน นายแดง เสนอขายแหวนเพชรใหนายดํา ในราคา 70,000 บาท โดย

แจงวาถานายดําตองการจะซ้ือแหวนเพชร ใหนายดําทําคําสนองมาภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 

เชนนี้ คําเสนอของนายแดงยอมผูกพันนายแดง ในอันท่ีจะตองรับคําสนองของนายดํา จนกวาจะพน

วันท่ี 1 สิงหาคม 2546  คําเสนอจึงสิ้นความผูกพัน 

      2)  คําเสนออันมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนอง 

        (ก)  คําเสนออันมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองซ่ึงทําไปยังบุคคลซ่ึง

อยูหางกันโดยระยะทาง 

         มาตรา 355 บัญญัติวา “บุคคลทําคําเสนอไปยังผูอ่ืนซ่ึงอยูหางกันโดย

ระยะทาง และมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนอง จะถอนคําเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควร

คาดหมายวาจะไดรับคําบอกกลาวสนองนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม” 

                  การทําคําเสนอไปยังบุคคลซ่ึงอยูหางกันโดยระยะทาง ถาไมไดบง

ระยะเวลาเอาไวผูเสนอก็ไมอาจถอนคําเสนอของตนเสียไดภายในเวลาอันควรคาดหมายวาอีกฝายจะ
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ไดรับความบอกกลาวสนองไมไดเพราะถากฎหมายไมกําหนดเอาไวเชนนี้แลว หากผูเสนอถอนคําเสนอ

ของตนเสียผูรับคําเสนอ ก็อาจจะถอนเสียได เพราะอาจจะไดมีการตระเตรียมการบางอยางในการทํา

สัญญาตามท่ีมีคําเสนอมา ดังนั้นถามีการบอกอนุญาตใหบอกถอนคําเสนอกันไดก็อาจเกิดผลเสียหาย

ได 

                  สําหรับเวลาอันควรคาดหมายได ตองพิจารณาเปนเรื่องๆ ไป โดย

จะตองพิจารณาระยะทางวาผูทําคําเสนอ กับผูทําคําสนองมีความไกลไกลกันเพียงใด รวมถึงวิธีการ

ติดตอดวย  เชน นายแดง ซ่ึงอยูกรุงเทพสงจดหมายไปเสนอขายรถยนต 1 คันใหกับนายดํา  ซ่ึงอยู

อําเภอเกาะ พงัน ในราคา500,000 บาท โดยมิไดบงระยะเวลาวาหากนายดําตองการจะซ้ือจะตอง

สนองตอบมาภายในเวลาใด เชนนี้ เม่ือนายแดง สงคําเสนอไปถึงนายดํา นายแดง จะถอนคําเสนอของ

ตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายวานายดําจะไดรับคําเสนอนั้นไมได  ซึงตามปกติการสงจดหมาย

จากกรุงเทพ ไปยังเกาะพงัน ตองใชเวลาประมาณ 7 วัน ใหเวลานายดําในการคิดตัดสินใจอีก 1 วัน 

และเม่ือนายดําสงจดหมายสนองตอบตองใชเวลาอีก 7 วัน จึงจะถึงกรุงเทพ  

                 ระยะเวลาอันควรคาดหมายวาจะไดรับคําบอกกลาวสนองจึงหมายถึง

ระยะเวลาจากการท่ีนายแดงสงไปถึงนายดํา คือ ระยะเวลา 7 วันนับแตวันท่ี นายแดง สงจดหมายทํา

คําเสนอไปยังนายดํา ดังนั้นนายแดงจึงอาจบอกถอนคําเสนอของตนเสียไดกอน 7 วัน หรืออยางชา

ท่ีสุดตองพรอมกับการแสดงเจตนาท่ีนายแดงสงไปถึงนายดํา คือในวันท่ี 7  

        (ข)  คําสนองอันมิไดบงระยะเวลาใหทําคําเสนอซ่ึงทําแกบุคคลผูอยู

เฉพาะหนา 

           มาตรา 356 บัญญัติวา “คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดย

มิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ท่ีใด เวลาใดก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ท่ีนั้น เวลานั้น 

ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการท่ีบุคคลหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพทดวย” 

           การทําคําเสนอแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา หมายถึง การทําคําเสนอ

ตอคูกรณีอีกฝายหนึ่งซ่ึงสามารถติดตอทําความเขาใจกันไดในทันที โดยไมจําเปนตองอยูเฉพาะหนากัน

จริงๆ แตอาจมีเทคโนโลยีเขามาชวยทําใหสามารถเขาใจกันไดในทันที เชน การติดตอกันทางโทรศัพท  

การติดตอ On-line ทางอินเตอรเน็ท หรือการติดตอสื่อสารแบบสองทางโดยใชระบบ VDO 

conference เปนตน 

           เชน นายแดง อยูกรุงเทพฯไดติดตอนายดําซ่ึงอยูพนมเปญ โดยผาน

ทางระบบ VDO Coference โดยนายแดงไดพูดเสนอขายมาสีหมอก แกนายดํา ราคา 20,000 บาท 

จากนั้นจึงปดระบบสื่อสารโดยนายดําไมไดตอบตกลงแตอยางได เชนนี้คําเสนอของนายแดงก็ยอมสิ้น

ความผูกพัน 
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          และเม่ือผูรับคําเสนอไดรับทราบเจตนาของผูเสนอแลวหาก เจตนาท่ี

จะทําสัญญาดวยก็ตองทําคําสนองในเวลานั้น และสถานท่ีนั้นในทันทีจึงจะผูกพันเกิดเปนสัญญาข้ึน 

เชน  นางสาวชมพู เดินสวนทางกับ นางสาวฟา นางสาวชมพูไดเสนอขายเสื้อจํานวน 1 ตัวแกนางสาว

ฟา  แตนางสาวฟาไมไดตอบแตอยางใด เชนนี้คําเสนอของนางสาวชมพู ยอมสิ้นผลไมผูกพันนางสาว

ชมพูอีก 

                 3.  คําเสนอส้ินความผูกพัน 

                คําเสนอท่ีไดแสดงไปยังบุคคลฝายผูรับคําเสนอแลวหากยังไมพนกําหนด

ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือมิไดบอกถอนเสียกอน คําเสนอนั้นก็จะมีผลผูกพันผูเสนอ แต

ก็ไมใชวาจะมีผลอยูตลอดไป ซ่ึงหลักกฎหมายในเรื่องคําเสนอสิ้นความผูกพันนั้นมี 3 กรณี คือ 

                1) บุคคลผูรับคําเสนอบอกปดไปยังผูเสนอ 

                 มาตรา 357 บัญญัติวา “คําเสนอใดเขาบอกปดไปยังผูเสนอแลว...คํา

เสนอนั้นทานวาเปนอันสิ้นความผูกพันแตนั้นไป” 

                 เชน นายแดงเสนอขายรถยนตไปยังนายดําโดยบงระยะเวลาใหทําคํา

สนองมาภายใน 20 วัน เม่ือเวลาผานไป 7 วัน นายดําก็ตอบปฏิเสธกลับมาวาไมตองการซ้ือรถยนต ดํา

เสนอของนายแดงก็ยอมสิ้นความผูกพัน 

             2) บุคคลผูรับคําเสนอมิไดสนองรับภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

                    มาตรา 357 บัญญัติวา “คําเสนอใดเขา...มิไดสนองรับภายในเวลา

กําหนดดังกลาวมาในมาตราท้ังสามกอนนี้(มาตรา 354 ถึงมาตรา 356)ก็ดี  คําเสนอนั้นทานวาเปนอัน

สิ้นความผูกพันแตนั้นไป” 

                ในการทําคําสนองรับจะตองทําภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 354, 

มาตรา 355 และมาตรา 356 ถาไมทําคําสนองมาภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวคําเสนอนั้นก็จะสิ้น

ความผูกพัน 

             ตัวอยาง 

      (ก)  มิไดสนองรับมาภายในเวลาท่ีบงเอาไวตามมาตรา 354 เชน นาย

แดงทําคําเสนอขายโทรศัพทมือถือไปยังนายดํา โดยกําหนดเวลาใหทําคําสนองมาภายในเวลา 15 วัน 

เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวคําเสนอนั้นก็จะสิ้นผลไมผูกพันนายแดงอีกตอไป 

                          (ข)  มิไดสนองรับมาภายในเวลาอันควรคาดหมายวาจะไดรับคําบอก

กลาวสนองตามมาตรา 355 เชน นางสาวแดง ซ่ึงอยูกรุงเทพสงจดหมายไปเสนอขายกระเปาแฟชั่น 1 

ใบใหกับนางสาวฟา  ซ่ึงอยูนครศรีธรรมราช ในราคา 2,000 บาท โดยมิไดบงระยะเวลาใหนางสาวฟา

ทําคําสนอง เชนนี้ เม่ือนางสาวแดง สงคําเสนอไปถึงนางสาวฟา ถาพนกําหนดเวลาอันควรคาดหมาย
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วานางสาวฟาจะไดรับคําเสนอแลว นางสาวฟาก็ไมมีคําสนองกลับมานางสาวแดง ก็ไมตองผูกพันตาม

คําเสนอ 

         (ค)  คําเสนออันมิไดสนองรับของบุคคลผูอยูเฉพาะหนา ตามมาตรา 

356 เชน นายแดงทําคําเสนอโดยทางโทรศัพทไปยังนายดํา เสนอขายคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง นายดํา

มิไดสนองรับในขณะท่ีคุยทางโทรศัพท เชนนี้คําเสนอขายคอมพิวเตอรนั้นก็ไมผูกพันนายแดงแตอยาง

ได 

                4.  บุคคลผูทําคําเสนอตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ 

               มาตรา 360 บัญญัติวา “บทบัญญัติแหงมาตรา 169 วรรคสองนั้น ทานมิ

ใหใชบังคับ ถาหากวาขัดกับเจตนาอันผูเสนอ หรือหากวากอนจะสนองรับนั้น คูกรณีฝายหนึ่งไดรูหรือ

ควรรูอยูแลววาผูเสนอตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ” 

               มาตรา 169 วรรคสอง บัญญัติวา “การแสดงเจตนาท่ีไดสงออกไปแลว

ยอมไมเสื่อมเสียไป แมภายหลังการแสดงเจตนานั้นผูแสดงเจตนาจะถึงแกความตาย หรือถูกศาลสั่งให

เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ” 

                        จากมาตรา 360 และมาตรา 169 วรรคสอง ทําใหนิติกรรมมีผลดังนี้ 

          1) โดยหลักตองบังคับกันไปตามมาตรา 169 วรรคสอง คือเม่ือคําเสนอได

สงไปแลว แมผูเสนอตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ คําเสนอนั้นยังคงมีผลสมบูรณ ถาผูรับคํา

เสนอสนองรับก็เกิดเปนสัญญาผูกพันกองมรดกของผู เสนอท่ีถึงแกความตาย หรือผูกพันคนไร

ความสามารถ 

        2) เวนแตจะเขาเกณฑตาม มาตรา 360 ท่ีวา คําเสนอนั้นเปนอันเสื่อมเสียไป 

ถาหากวา 

            (1) ขัดกับเจตนาอันผูเสนอไดแสดงไว เชนเชน นายแดง ซ่ึงอยูกรุงเทพสง

จดหมายไปเสนอขายรถยนต 1 คันใหกับนายดํา  ซ่ึงอยูจังหวัดนครปฐม ในราคา500,000 บาท โดย

ระบุไวดวยวาถาหากตนตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถกอนไดรับคําสนอง นายแดงจะไมขาย

รถยนต เชนนี้ถาหากนายแดงตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถกอนไดรับคําสนอง คําเสนอนั้นก็ไม

ผูกพันนายแดง 

            (2) คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววาผูเสนอตาย หรือถูกศาลส่ังใหเปน

คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

     สาระสําคัญอยูท่ีวาผูรับคําเสนอ “ไดรู” แลวหรือไมวาผูเสนอไดถึงแกความตาย 

หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  ถารูแลวยังขืนทําคําสนอง

ไป ก็จะไมผูกพันกองมรดก หรือคนเสมือนฯ หรือคนไรความสามารถนั้น 
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        2.2.3  คําสนอง 

            คําสนอง หมายถึง การท่ีบุคคลผูรับคําเสนอแสดงเจตนาคําตอบรับทําสัญญา

ตามท่ีผูเสนอแสดงเจตนา ซ่ึงคําสนองเปนนิติกรรมฝายเดียวชนิดท่ีตองมีผูรับการแสดงเจตนา

เชนเดียวกับคําเสนอ 

      1.  คําสนองมีลักษณะ 4 ประการ 

            (1) คําสนองเปนนิติกรรมฝายเดียวซ่ึงตองมีผูรับการแสดงเจตนา  

            (2) คําสนองจะตองแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง กลาวคือ

จะตองเจตนาไปยังผูเสนอจะทําคําสนองไปยังบุคคลอ่ืนไมได 

            (3) คําสนองจะตองมีความความชัดเจนแนนอนโดยไมมีการแกไขเพ่ิมเติม 

ท้ังขอความของคําเสนอจะตองมีความถูกตองตรงกันกับคําเสนอ จะแกเปลี่ยนแปลงใหแตกตางไปจาก

คําเสนอไมได เพราะจะทําใหคําสนองนั้นกลายเปน “ขอตอรอง” ถือวาเปนการบอกปดไมรับคําเสนอ 

                  (4)  คําสนองนั้นอาจเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย

การนิ่งก็ได ซ่ึงแตกตางไปจากเรื่องของคําเสนอเพราะคําเสนอจะตองเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง

เสมอ 

        2.  ผลของคําสนอง 

              เม่ือมีการแสดงเจตนาทําคําสนอง กลับมายังผูเสนอแลวก็ยอมสงผลในทาง

กฎหมายอยู 3 ประการดังตอไปนี้ 

                       1)  เม่ือมีการทําคําสนองกลับไปตามคําเสนอกอนท่ีคําเสนอจะสิ้นความ

ผูกพันก็จะทําใหเกิดสัญญาข้ึน 

 2)  คําสนองจะถอนไมได เพราะเม่ือมีคําสนองแลวก็จะเกิดเปนสัญญาข้ึน  

การถอนคําสนองจึงเทากับเปนการยอมใหมีการเลิกสัญญา เวนแตคําสนองซ่ึงทําไปยังบุคคลผูอยูหาง

กันโดยระยะทางจะเกิดเปนสัญญาข้ึนเม่ือมีการทําคําสนองนั้นไปถึงผูเสนอ  ดังนั้นกอนท่ีผูเสนอจะได

รับคําบอกกลาวสนองก็อาจบอกถอนเสียได 

                      3)  คําเสนอไมสิ้นความผูกพันเพราะเหตุผูสนองตาย หรือตกเปนคนไร

ความสามารถ หรือตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ซ่ึงตางกับกรณีของคํา

เสนอซ่ึงถาผูทําเสนอตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถคําเสนอนั้นก็จะสิ้นผล 

            แตอยางไรก็ตาม การทําคําสนองกลับไปยังผูเสนอนั้นมิใชวาจะกอใหเกิด

สัญญาในทุกกรณีเสมอไป ถาคําสนองนั้นมาถึงลวงเวลา หรือคําสนองนั้นไมตรงกับคําเสนอก็ไมอาจ

เกิดสัญญาข้ึนได ดังรายละเอียดจะกลาวตอไปนี้ 
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       เรื่องคําสนอง มีขอพิจารณา 2 ประการ คือ 

      1) คําสนองมาถึงลวงเวลา  คือ คําตอบรับคําสนองมาถึงชากวากําหนดเวลา

ตามมาตรา 354,355,356 

       1.1 คําสนองมาถึงลวงเวลา แตเปนท่ีเห็นไดชัดวาคําสนองนั้นไดถูกสงโดย

ทางการซ่ึงตามปกติควรจะมาถึงภายในกําหนด 

             มาตรา 358 บัญญัติวา “ถาคําบอกกลาวสนองมาถึงลวงเวลา แตเปนท่ี

เห็นประจักษวาคําบอกกลาวนั้นไดถูกสงโดยทางการซ่ึงตามปกติควรจะมาถึงภายในเวลากําหนดไซร 

ผูเสนอตองบอกกลาวแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งโดยพลันวาคําสนองนั้นมาถึงเนิ่นชา เวนแตจะไดบอกกลาว

เชนนั้นกอนแลว” 

   จากมาตรา 358 สามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

 1.ตองเปนกรณีการทําคําสนองซ่ึงอยูหางกันโดยระยะทาง 

 2.คําสนองไดถูกสงโดยทางการตามปกติควรจะมาถึงภายในเวลากําหนด เชน นาย

แดง อยู กทม. ไดสงคําเสนอขายท่ีดินทางไปรษณียไปยัง นายดํา ท่ีอุดรธานี ตามปกติจะถึงภายใน 3 

วัน นายดํา ตัดสินใจ 1วัน ตอบคําสนองโดยสงทางไปรษณียกลับมาใชเวลา 3 วัน ตามปกติคําสนอง

ควรจะมาถึงภายใน 7 วัน แต ปรากฏวาเจาหนาท่ีไปรษณียบรรจุจดหมายของนายดํา ใสถุงซ่ึงตอง

สงไปยังจัดหวัดแมฮองสอน จดหมายจึงถูกสงไปจัดหวัดแมฮองสอนกอนแลวจึงถูกสงมาท่ี

กรุงเทพมหานคร คําสนองจึงมาถึงชากวากําหนด 

 จากตราไปรษณียท่ีประทับบนซองจดหมายเห็นไดชัดเจนวาจดหมายบอกกลาว

สนองของนายดํานั้นไดถูกสงโดยทางการ(วีถีทาง) ซ่ึงตามปกติควรมาถึง นายแดง ภายใน 7 วัน อัน

เปนเวลาซ่ึงควรคาดหมายไดวาจะไดรับคําบอกกลาวสนอง(มาตรา354) 

 เม่ือจดหมาย(คําสนอง) มาถึงเนิ่นชานายแดงจะตองรีบแจงไปยังนายดําในทันทีวา 

คําบอกกลาวสนองของนายดํา มาถึงลวงเวลาอันจะทําใหคําสนองนั้นสิ้นผลไป แตถานายแดงไมบอก

กลาวนายแดงก็ตองผูกพันตามคําสนองนั้น จนเกิดเปนสัญญาข้ึน(มาตรา 358 วรรค2) 

 แตถาในตอนทําคําเสนอไดแจงมาแลววาถาหากไมสนองตอบมาภายใน 7 วันนับ

จากวันท่ีสงคําเสนอก็ใหคําเสนอนั้นสิ้นผลไป 

 หรือแมจะไมไดแจงไปพรอมกับคําเสนอ แตเม่ือครบ 7 วันแลวไมมีคําสนอง

กลับมานายแดงไดสงจดหมายแจงไปวานายดําไมไดสนองตอบมาภายในเวลา 7 วัน จึงไมขายให 

                  3.  ผลของคําสนองท่ีมาถึงลวงเวลา 

             1)  ทําใหคําเสนอส้ินความผูกพัน  

                           มาตรา 357 บัญญัติวา “คําเสนอใดเขา...มิไดสนองรับภายในกําหนด

ดังกลาวมาในมาตราท้ังสามกอนนี้ก็ดี คําเสนอนั้นทานวาเปนอันสิ้นความผูกพันแตนั้นไป”  
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                          ภายในกําหนดดังกลาวมาในมาตราท้ังสาม คือ มาตรา 354,355 และ

356. ถาหากบุคคลผูรับคําเสนอมิไดทําคําสนองกลับมาภายในเวลาท่ีกําหนดเอาไว คําสนองนั้นถา 

             2)  ถือวาคําสนองท่ีลวงเวลานั้นเปนคําเสนอข้ึนใหม 

                   มาตรา 359 บัญญัติวา “ถาคําสนองมาถึงลวงเวลา ทานใหถือวาคําสนองนั้น

กลายเปนคําเสนอข้ึนใหม”  

                  ผูท่ีเคยทําเสนอก็ตองพิจารณาวาจะทําสัญญาหรือไม ถาตองการก็ทําคําสนอง

กลับไป แตถาไมตองการก็ นิ่งเสีย บอกปด ก็ไดไมมีกฎหมายบังคับใหผูเสนอตองตอบกลับไป 

เชน จากตัวอยางเดิม ดํา ทําคําสนองซ้ือท่ีดินมาถึงลวงเวลา 7 วัน ถือวาคําสนองนั้น กลายเปนคํา

เสนอข้ึนใหม หากแดงอยากขายท่ีดินอยูก็ ตอบตกลงทําคําสนองกลับไป 

 2.3  ประเภทของสัญญา 

       2.3.1  สัญญาตางตอบแทนกับสัญญาไมตางตอบแทน 

        2.3.2  สัญญามีคาตอบแทนกับสัญญาไมมีคาตอบแทน 

        2.3.3  สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ 

        2.3.4  เอกเทศสัญญากับสัญญาไมมีชื่อ 

        2.3.5  สัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก 

 2.4  ผลแหงสัญญา 

        เม่ือสัญญาเกิดข้ึนแลวก็จะเกิดหนี้แกคูกรณีในการท่ีจะใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญา 

เชน นายแดงตกลงซ้ือบานนายดํา ราคา 100,000 บาทจากนายดํา เชนนี้นายแดงมีหนี้ในการท่ี

จะตองสงมอบบานใหแกนายดํา สวนนายดําก็มีหนี้ในการท่ีจะจายเงินใหแกนายแดง เปนตน โดยใน

เรื่องผลแหงสัญญาจะแยกทําการศึกษาดังตอไปนี้ 

        2.4.1 สัญญาตางตอบแทน คือ สัญญาท่ีกอใหเกิดหนี้แกคูสัญญาท้ังสองฝายตางมีหนี้

ซ่ึงจะตองชําระแกกัน  หรือตางฝายตางเปนเจาหนี้ และลูกหนี้ตอกันเชน นายแดง ตกลงทําสัญญาซ้ือ

ขายรถยนตใหแกนายดํา ราคา 300,000 บาท นายแดงเปนหนี้นายดําในการสงมอบรถยนต  สวนนาย

ดําเปนหนี้นายแดงในการชําระเงิน 300,000 บาท 

        สัญญาตางตอบแทนมีหลายชนิด เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาเชา

ทรัพย สัญญาจางแรงงาน  สัญญาจางทําของ เปนตน 

        สัญญาไมตางตอบแทน มีลักษณะตรงกันขามกับสัญญาตางตอบแทน กลาวคือ เพียง

ฝายเดียวมีหนี้ท่ีจะตองชําระใหแกอีกฝายหนึ่ง เชน สัญญายืม สัญญาฝากทรัพยโดยไมมีบําเหน็จคา

ฝาก เปนตน 
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        ผลแหงสัญญาตางตอบแทน 

        1) การชําระหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน 

      มาตรา 369 บัญญัติวา “ในสัญญาตางตอบแทนนั้น คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอม

ชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได แตความขอนี้ทานมิใหใช

บังคับ ถาหนี้ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังไมถึงกําหนด” 

     จากมาตรา 369 แยกพิจารณาไดดังนี้ 

      (1) คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมจะไมยอมชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้ 

หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได  (โดยปกติจะตองชําระหนี้พรอมกัน) เชน  นายแดง ตกลงซ้ือแหวน

เพชรจากนายดํา จํานวน 1 วง ราคา 30,000บาท  เม่ือตกลงกันแลว นายแดงเรียกใหนายดํา สงมอบ

แหวนเพชรใหแกตน แตตัวนายแดงเองยังไมยอมชําระเงินใหนายดํา เชนนี้นายดําก็สามารถท่ีจะ

ปฏิเสธไมยอมสงมอบแหวนเพชรได 

     ขอยกเวนตอนทายของมาตรา 369ท่ีวา “แตความขอนี้มิใหใชบังคับถาหนี้ของอีก

ฝายหนึ่งยังไมถึงกําหนด” 

     เชน จากตัวอยางเดิม ถามีขอตกลงเพ่ิมข้ึนอีกวาในการซ้ือแหวนเพชร นายแดง

จะตองผอนชําระ จํานวน 3 งวด โดยชําระงวดละ 10,000 บาท  เชนนี้เม่ือสัญญาตางตอบแทนยังมี

เง่ือนไขในการชําระเงินอยู เชนนี้ นายดําตองชําระหนี้ของตน คือสงมอบแหวนเพชร ใหแกนายแดง

ในทันที แตนายแดงยังไมตองชําระเงินในงวดตอไป เพราะถือวา “หนี้ของนายแดงในงวดตอไปยังไม

ถึงกําหนด” 

       2.4.2  ความรับผิดในผลแหงการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัย 

            มาตรา 372 บัญญัติวา “...ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใด

อยางหนึ่งอันจะโทษฝายหนึ่งฝายใดก็ไมไดไซร ทานวาลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชําระหนี้ตอบแทนไม” 

            เชน นายแดง ทําสัญญาเชาอาคารพาณิชยนายดํา  หลังจากท่ีตกลงกัน

เรียบรอยแลว ระหวางเวลาท่ีตองปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏวานายดํา ไมสามารถสงมอบท่ีดินใหนาย

แดงได เพราะเกิดไฟไหมอาคารพาณิชยท้ังหมดโดยไมใชความผิดของฝายใด เชนนี้นายดําไมสามารถ

ชําระหนี้ใหแกนายแดงได ดังนั้นนายดําจึงไมตองชําระหนี้ในการสงมอบอาคารท่ีเชาใหแกนายแดง 

เพราะความเสียหายดังกลาวไมอาจโทษนายดํา(เจาหนี้) ได  แตนายดําก็จะเรียกคาเชาจากนายแดง

ไมไดเชนกัน 

ขอยกเวน 

     1) การพนวิสัยท่ีโทษเจาหนี้ได 

        มาตรา 372 วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะ

เหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษเจาหนี้ได ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิท่ีจะรับชําระหนี้ตอบแทนไม...” 
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        2) กรณีการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ 

ในระหวางท่ีเจาหนี้ผิดนัด 

        มาตรา 372 วรรคสองตอนทาย บัญญัติวา “วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชตลอด

ถึงกรณีท่ีการชําระหนี้อันฝายหนึ่งยังคางชําระอยูนั้น ตกเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึง

ฝายนั้นมิตองรับผิดชอบ ในเวลาเม่ืออีกฝายหนึ่งผิดนัดไมรับชําระหนี้” 

          ถาลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้ และเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้โดยไมมีเหตุ

อันสมควร ถือวาเจาหนี้ตกเปนผูผิดนัด 

         ระหวางเจาหนี้ผิดนัดถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะพฤติการอันหนึ่ง

ซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ลูกหนี้ยอมหลุดพนจากการชําระหนี้(มาตรา 219 วรรคหนึ่ง)  แตลูกหนี้ไม

เสียสิทธิท่ีจะไดรับชําระหนี้ตอบแทน 

       2.4.3  สัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก 

                  โดยหลัก สัญญายอมผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้น ตามหลัก “สิ่งท่ีทําข้ึนระหวาง

กันยอมไมสามารถกอความเสียหาย หรือผลดีแกผูอ่ืน”  

                   มาตรา 374 บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แก

บุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

                   ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแต

เวลาท่ีแสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

       จากมาตรา 374  สัญญาเพ่ือบุคคลภายนอกมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 

     1. เปนสัญญาท่ีมีขอตกลงวาคูสัญญาฝายหนึ่งจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอก(บุคคลอ่ืน

อันไมใชคูสัญญา)  

     2. สิทธิของบุคคลภายนอกเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาท่ีแสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอา

ประโยชนจากสัญญานั้น 

     เชน นายแดง โอนท่ีดินใหแกนายดํา โดยมีขอตกลงกันวา นายดํา ตองจายเงินเลี้ยงชีพ

เปนรายเดือนใหแกนายชมพู เดือนละ 10,000 บาท เปนการทําสัญญาเพ่ือบุคคลภายนอกเพราะนาย

ชมพูไมใชคูสัญญา เชนนี้สิทธิของนายชมพู เกิดข้ึนตั้งแตเวลาท่ีนายชมพู แจงไปยังนายนายดําวาตน

จะถือเอาสิทธิท่ีจะไดรับเงินนั้น 

       ผลแหงสัญญาเพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก 

     1. บุคคลภายนอกมีสิทธิเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ไดโดยตรง 

     มาตรา 374 บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่ งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แก

บุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได” 
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     2. คูสัญญาจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธิของบุคคลภายนอกผูถือเอาประโยชนจาก

สัญญานั้นไมได 

     มาตรา 375 บัญญัติวา “เม่ือสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึน...คูสัญญาหาอาจจะ

เปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

2.5  มัดจําและเบ้ียปรับ 

        2.5.1  มัดจํา(Earnest) 

    มาตรา 377 บัญญัติวา “เม่ือเขาทําสัญญา ถาไดสิ่งใดไวเปนมัดจํา ทานใหถือวาการท่ี

ใหมัดจํานั้นยอมเปนพยานหลักฐานวา สัญญานั้นไดทํากันข้ึนแลว อนึ่ง มัดจํานี้ยอมเปนประกันการท่ี

จะปฏิบัติตามสัญญา” 

    มัดจํา หมายถึง ราคาของสินคาสวนหนึ่ง หรือสินคาจํานวนหนึ่งท่ีสงมอบเอาไว เพ่ือ

เปนการชวยแสดงถึงความผูกพันในสัญญาท่ีได ทําเอาไว  ท้ังมัดจําของคูสัญญานั้นยัง เปน

พยานหลักฐาน หรือรับรองวาสัญญานั้นไดทําข้ึนแลวมัดจํา อาจเปนเงิน หรือสิ่งของมีคาอ่ืนก็ได 

2.5.1.1  ลักษณะท่ัวไปของมัดจํา  

   1)  เปนสัญญาซ่ึงเกิดจากการตกลงระหวางคูสัญญา แตสัญญามัดจําเปน

สัญญาอุปกรณ ดังนั้นจึงตองมีสัญญาประธานเกิดข้ึนกอน แลวจึงใหมัดจํากันตามสัญญาประธาน 

   2)  คูสัญญาฝายหนึ่งไดสงมอบเงิน หรือทรัพยสินอ่ืนใหไวแกอีกฝายหนึ่ง 

   3)  มัดจําเปนพยานหลักฐานวาสัญญาไดทําข้ึนแลว  

   4)  มัดจํานั้นตองเปนสังหาริมทรัพยซ่ึงอาจเปนเงิน หรือของมีคาอ่ืน ดังนั้น 

โดยสภาพจึงตองเปนสังหาริมทรัพย เพราะถาเปนอสังหาริมทรัพยโดยสภาพแลวไมอาจสงมอบ หรือ

ริบกันได 

        2.5.1.2  ผลแหงการมัดจํา 

    1) ถาคูสัญญาเจตนาตกลงกันไวอยางไร ก็เปนไปตามเจตนาท่ีตกลงกัน เชน 

ใหเอามัดจําหักชําระหนี้รายอ่ืน สวนอีกครึ่งหนึ่งใหสงคืน เปนตน 

   2) ถาไมไดตกลงกันไว กฎหมายกําหนดใหมัดจํานั้นมีผลดังนี้ 

(1)  ใหสงคืน หรือจัดเอาเปนการใชเงินบางสวน ในเม่ือชําระหนี้ 

(2)  ใหริบ ถา:- 

    ก. ฝายท่ีวางมัดจํา ละเลยไมชําระหนี้ หรือ 

     ข. การชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันหนึ่งซ่ึงฝายท่ี

วางมัดจําตองรับผิดชอบ  หรือ 

     ค. ถามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝายนั้น 
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       (3) ใหสงคืน ถา:- 

    ก. ฝายท่ีรับมัดจําละเลยไมชําระหนี้  หรือ 

   ข. การชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึง

ฝายนี้ตองรับผิดชอบ 

         2.5.2  เบ้ียปรับ(Penalty) 

              เบี้ยปรับ  หมายถึง คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนความเสียหายซ่ึง

คูสัญญาไดกําหนดไวลวงหนา โดยท่ีลูกหนี้ใหสัญญาวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตอง

สมควร ใหเจาหนี้ริบ หรือเรียกเอาเบี้ยปรับนั้นได กรณีการชําระหนี้โดยงดเวนอันใดอันหนึ่ง เม่ือ

ลูกหนี้ฝาฝนกระทําเม่ือใด เจาหนี้มีสิทธิริบเบี้ยปรับไดนับแตนั้น 

  2.5.2.1  ลักษณะท่ัวไปของเบ้ียปรับ 

           มาตรา 379 บัญญัติวา “ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่ง

เปนเบี้ยปรับ เม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระใหถูกตองสมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบี้ยปรับ 

ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้นไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เมือใด ก็

ใหริบเบี้ยปรับเม่ือนั้น” 

          มาตรา 382 บัญญัติวา “ถาสัญญาวาจะทําการชําระหนี้อยางอ่ืนใหเปน

เบี้ยปรับ ไมใชเปนจํานวนเงินไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 379 ถึง มาตรา 381 มาใชบังคับ 

แตถาเจาหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแลวสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็เปนอันขาดไป” 

      2.5.2.2  เกณฑของเบ้ียปรับของเบ้ียปรับ 

          1. คูสัญญาจะกําหนดเบี้ยปรับหากไมมีการชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไม

ถูกตองสมควร 

   2. เบี้ยปรับอาจกําหนดเปนเงิน หรือการชําระหนี้อยางอ่ืนก็ได 

   3. เบี้ยปรับลูกหนี้ไมตองสงมอบเบี้ยปรับไวแกเจาหนี้ จึงเปนเรื่องท่ี

คูสัญญาตกลงกันไวเทานั้น แตถาลูกหนี้จะสงมอบเบี้ยปรับไวแกเจาหนี้ก็ได 

  2.5.2.3  ผลแหงการท่ีสัญญามีเบ้ียปรับ 

         1. เจาหนี้ริบเบ้ียปรับไดเม่ือใด 

       มาตรา 379 บัญญัติวา “ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่ง

เปนเบี้ยปรับ เม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระใหถูกตองสมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบี้ยปรับ 

ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้นไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เม่ือใดก็ให

ริบเบี้ยปรับเม่ือนั้น” 

       จากมาตรา 379 เจาหนี้สามารถเรียกเบี้ยปรับไดเม่ือลูกหนี้ผิดนัดไมชําระ

หนี้ เชน นายแดง จางนายดํา กอสรางบาน กําหนดสรางเสร็จภายใน 10 เดือนนับแตวันท่ีทําสัญญา 
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โดยมีการตกลงกําหนดเบี้ยปรับเอาไววา ถานายดําสรางบานไมเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา นายดํา

จะตองจายคาปรับเปนเงินวันละ 1,000 บาท เม่ือครบกําหนด 10 เดือนถานายดํา สรางบานไมเสร็จ

นายแดงก็เรียกเอาเบี้ยปรับได  

      2.5.3  ขอเปรียบเทียบระหวางมัดจํากับเบ้ียปรับจากการศึกษามาในหัวขอ 5.2 และ 

5.3 จะพบวามัดจํา กับเบี้ยปรับนั้นมีสวนท่ีเหมือน และตางกันในหลายประการดวยกัน ซ่ึงทาน 

ศาสตราจารย ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดเปรียบเทียบมัดจํากับเบี้ยปรับเอาไวดังนี้ 

                          1)  มัดจํานั้นเปนเปนการมุงจะใหเปนพยานหลักฐานวาสัญญาไดทํากันแลว 

หรือใหถือวาเปนประกันในการท่ีผูใหมัดจําจะปฏิบัติตามสัญญานั้น  สวนเบี้ยปรับเปนการมุงหมายจะ

ใหเปนคาเสียหายท่ีคิดเอาไวลวงหนาสําหรับการชดใชการผิดสัญญา 

               2)  มัดจําอาจเปนสิ่งท่ีไดทําไว กอนท่ีจะไดทําสัญญาประธาน โดยประสงคท่ีจะ

ใหเปนหลักฐาน และเชื่อม่ันในการท่ีจะไดไปทําสัญญาประธานนั้นตอกันในท่ีสุด และเม่ือสัญญา

ประธานไดทําข้ึนแลวมัดจําก็ไมจําตองใหไวเปนหลักฐานกันตอไป โดยปกติก็ตองคืนมัดจําแกกัน 

       3)  มัดจําตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมอบเอาไวใหแกกันในขณะท่ีเขาทําสัญญา โดยมัด

จําตองเปนเงินหรือสิ่งของ  แตเบี้ยปรับนั้นไมจําเปนตองสงมอบเอาไวใหแกกันโดยสัญญาวาจะใชเงิน 

หรือชําระหนี้อยางอ่ืนเปนเบี้ยปรับ  และไมจําเปนตองทําสัญญาเบี้ยปรับในขณะทําสัญญาประทาน 

อาจมาตกลงทําสัญญาเบี้ยปรับกันทีหลังก็ได 

2.6  การเลิกสัญญา 

      2.6.1 สิทธิในการเลิกสัญญา 

              สิทธิในการเลิกสัญญา มี 2 ประเภท คือ 

              1.1 สิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญา 

               มาตรา 386 บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญา หรือ

โดยบทบัญญัติแหงกฎหมายการเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยการแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง” 

               ตามมาตรา 386 เปนการเลิกสัญญาโดยขอสัญญากําหนดไวแตเดิม ตองมิใชการ

ตกลงกันข้ึนใหม 

             1.2  สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

                     1. กรณีคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร 

                      มาตรา 387 บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะ

กําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาและฝาย

นั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได” 

 

 



34 
 

       2.6.2 หลักเกณฑในการเลิกสัญญา 

                2.6.2.1  ถาระยะเวลาเปนสาระสําคัญแหงสัญญาและลูกหนี้ไมชําระหนี้ใน

ระยะเวลานั้นเจาหนี้บอกเลิกสัญญาไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา 

                มาตรา 388 บัญญัติวา “ถาวัตถุท่ีประสงคแหงสัญญานั้น วาโดยสภาพหรือโดย

เจตนาท่ีคูสัญญาไดแสดงไวจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายใน

ระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซ่ึงกําหนดไวก็ดี และกําหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นไดลวงพนไปโดยฝายใด

ฝายหนึ่งมิไดชําระหนี้ไซร ทานวาอีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได มิพักตองบอกกลาวดั่งวาใน

มาตรากอนนั้นเลย” 

               เชน เตา จางนายลีวาย ตัดเสื้อสูทเพ่ือใชในวันแตงงาน ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2546 

แตปรากฎวานายลีวาย ไมสามารถสงมอบเสื้อไดทันเวลา ดังนั้นเสื้อสูทอันเปนวัตถุประสงคแหงสัญญา 

วาโดยสภาพแลวจะสําเร็จเปนผลไดก็ตอเม่ือไดสงมอบกอนวันแตงงาน 

          2.6.2.2  กรณีการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอัน

จะโทษลูกหนี้ได 

               มาตรา 389 บัญญัติวา “ถาการชําระหนี้ท้ังหมด หรือแตบางสวนกลายเปนพน

วิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได” 

               เชน นายไทยรัฐซ่ึงเปนเจาของหนังสือพิมพซัดดัมโพสต  จางนายดุสิตเปน

บรรณาธิการหนังสือพิมพซัดดัมโพสต มีกําหนดเวลา 2 ป  และถาจะเลิกสัญญานายดุสิต จะตองบอก

กลาวลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน ในระหวางอายุสัญญาจาง โรงพิมพของหนังสือพิมพซัดดัมโพสต 

ถูกรัฐบาลสั่งปด นายดุสิตจึงไมสามารถทํางานใหนายไทยรัฐได  ซ่ึงไมใชความผิดของนายดุสิต เชนนี้

นายไทยรัฐไมมีสิทธิเลิกสัญญากอนครบกําหนด 2 ป (คําพิพากษาฎีกาท่ี 462/2478) 

                2.6.3  ผลของการเลิกสัญญา 

                2.6.3.1  คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิม 

                มาตรา 391 บัญญัติวา “เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญา

แตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังท่ีเปนอยูเดิม แตท้ังนี้จะใหเปนท่ีเสื่อมเสียแกสิทธิ

ของบุคคลภายนอกหาไดไม 

                สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น ทานใหบวกดอกเบี้ย

ดวยคิดตั้งแตเวลาท่ีไดรับไว 

                สวนท่ีเปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้น การท่ีจะชดใช

คืนทานใหทําดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทนก็ให

ใชตามนั้น” 
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จากมาตรา 391  มีประเด็นท่ีจะตองพิจารณา 3 ประการดังตอไปนี้ 

    1. คูสัญญาแตละฝายตองกลับคืนสูฐานะเดิม กลาวคือ ไดอะไรจากสัญญาก็ตอง

คืนใหอีกฝายหนึ่ง แตถาคืนไมไดก็ตองชดใชคาเสียหาย เชน นายศรราม เอาควายตัวหนึ่งไปแลกกับ 

วัวจํานวน 2 ตัวของนายวิลลี่ เม่ือมีการเลิกสัญญากัน นายศรรามก็ตองคืนวัว 2 ตัวใหแกนายวิลลี่ 

และนายวิลลี่ก็ตองคืนควายใหแกนายศรรามเชนกัน 

    2. ถาทรัพยท่ีตองใชคืนเปนเงิน ก็ตองคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียโดยคิดนับตั้งแต

วันท่ีไดรับตนเงินนั้นไว ถาไมมีการกําหนดดอกเบี้ยเอาไวก็ตองคิดในอัตรารอยละ 7 ตอป (มาตรา 7) 

เชน นายพานทองปลอม ไดวาจาง น.ส.แอน ใหสรางบานหลังหนึ่ง โดย น.ส.แอน ไดรับเงินคาจาง

จํานวน 1,000,000 บาท ไปจากนายพานทองปลอมแลว ตอมามีการเลิกสัญญา น.ส.แอน ก็ตองคืน

เงินจํานวน 1,000,000 บาทใหแกนายพานทองปลอม พรอมคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป 

    3. ในสวนของการงานอันไดกระทํา หรือยอมใหใชทรัพยสิน ซ่ึงไมอาจคืนกันไดแต 

กฎหมายกําหนดใหใชคืนดวยเงินตามควรคาแหงการนั้น เชน นายทักษิณ ขายรถยนตคันหนึ่งใหกับ

นายชวน  ในราคา 600,000 บาท โดยใหนายชวนเอารถไปใชกอน ถาตอมามีการเลิกสัญญา นายชวน

ตองคืนรถยนตใหกับนายทักษิณ และตองใชเงินตามสมควรท่ีไดเอารถไปใช สวนนายทักษิณก็ตองคืน

เงิน 600,000 บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกนายชวน 

2.6.3.2  การเลิกสัญญานั้นตองไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก 

                  มาตรา 391 บัญญัติวา “เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว...

จะใหเปนท่ีเสื่อมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม” 

                        จากตัวอยางเดิม กอนเลิกสัญญา ถาหากนายชวน ไดนํารถไปขายใหนาย

ปลื้ม ซ่ึงถือวาเปนบุคคลภายนอก ถาตอมานายชวน เลิกสัญญากับนายทักษิณ ปกติก็ตองใหท้ังคู

กลับคืนสูฐานะเดิม คือคืนเงินพรอมดอกเบี้ยและคืนรถพรอมคาใชรถใหแกกัน แตปรากฏวาถาหาก

นายชวนตองคืนรถจะกระทบตอสิทธิของนายปลื้ม ดังนั้นการคืนรถจึงเปนการพนวิสัย นายชวนจึงตอง

ใชคาเสียหายใหแกนายทักษิณแทน 

3. ทุนการศึกษา  
           สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, (http://www.saranukromthai.or.th/ BOOK12/chap 
Ter2/t12-2-l1htm) อธิบายวา 

3.1  ความหมายของทุนการศึกษา 

                 ทุนการศึกษา หมายถึงเงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาท่ีบุคคล หรือองคการตางๆ 

บริจาคใหเพ่ือชวยเหลือสงเคราะหผูท่ีมิไดอยูในหนาท่ี เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรียน 

         การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน มีคา ใชจายท่ีจําเปน

หลายประการ เชน คาเลาเรียน คาหนังสือ เครื่องมือ และอุปกรณ คาบํารุงกีฬาและกิจกรรม และ 

ฯลฯ ท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา เรียกเก็บ คาเครื่องแบบนักเรียน คาเดินทางและกินอยู พักผอน
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หยอนใจและ กิจการสังคม ฯลฯ ท่ีผูเรียนจับจายใชสอยเอง ถาผูเรียนไมสามารถพํานักท่ี บานกับ

ครอบครัวของตนเองได ก็มีคาเชาท่ีพักท่ีจะตองจายเพ่ิมอีก ดังผู ท่ีไป ศึกษาตางจังหวัดหรือ

ตางประเทศประจักษไดดี 

3.2  คาใชจายในการศึกษา 

                 ในสมัยโบราณ การศึกษาของชาวบานสามัญชนคือ การเรียนความรูท่ี จําเปนสําหรับ

การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ ซ่ึงมักตามแบบอยางของพอแม และบรรพบุรุษ การศึกษาคือการ

เรียนรูจากประสบการณปกติของชีวิตประจําวัน ดวยการชวยงานในครัวเรือนและไรนาจนมีความรู

ความชํานาญสามารถเลี้ยง ตัวเองไดเ ม่ือเติบใหญ การหาความรูวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

ประสบการณ และความสามารถของพอแมท่ีจะสั่งสอนฝกฝน ไดใชวิธีนําผูเรียนไปฝากทํางาน รับใชผู

มีความรูท่ีจะถายทอดให คาใชจายสําหรับการศึกษาของเยาวชนเริ่มเปนภาระทางการเงิน สําหรับพอ

แมผูปกครองระดับชาวบานสามัญชนท่ียากจนหรือมีเพียงพอกินพอใช เม่ือการหาความรูตองทํา

กระทํานอกระบบความเปนอยูของชีวิตประจําวันใน ครอบครัวและชุมชน และบานเมืองมีกฎหมายสั่ง

บังคับไวใหทุกคนตองปฏิบัติ แมผูปกครองจะไมตองการหรือไมมีเงินทองพอท่ีจะใชสอยเพ่ือการศึกษา

เชนนี้ ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงหนาท่ีซ่ึงตองปฏิบัติในฐานะประชาชนพลเมืองของประเทศ ได  

3.3  ประวัติการใหทุนการศึกษาในเมืองไทย 

                 การศึกษาตามแบบประเพณีเดิมของไทยนั้นเปนท่ีคุนเคยและปฏิบัติกัน ตามความพอใจ

และตามฐานะของบุคคล เรียกกันวาศึกษาในวัดและในวัง ดัง นั้นการศึกษาหาความรูใหม ๆ จากผูท่ี

ไมคุนเคย ไมตรงตามความพอใจ หรือ ฐานะของบุคคล เชน การศึกษาความรูแบบตะวันตกท่ี

ชาวตะวันตกอยากจะให หรือท่ีผูปกครองบานเมืองไทยตระหนักเห็นความจําเปนท่ีคนไทยตองรู จึงจํา  

เปนตองมีสิ่งจูงใจหรือการชวยเหลือคาใชจายใหแกผูท่ีจะเรียน  

                   ในอดีตมีหลักฐานการใหสิ่งจูงใจใหเลาเรียน เชน ประชุมพงศาวดาร (ภาคท่ี 32) ระบุ

วาคณะสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสเคยใหทุนคนไทยไปศึกษา ตางประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช (พ.ศ.2219-2231) แหงกรุงศรีอยุธยามีการชวยเหลือการเลาเรียนของเด็กไทย ในสมัยรัชกาล

ท่ี 3 และ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร คนไทยในระดับเจานายและขุนนางขาราช การ เริ่มสนใจความรู

ของตะวันตกซ่ึงหมอสอนศาสนาหรือมิชชันนารีตะวันตกนํา มาเผยแพร มิชชันนารี คณะเพรสไบที

เรียน ชาวอเมริกัน ท่ีตั้งโรงเรียนใน เมืองไทยหาเด็กเขาเรียนไมได ตองใชวิธีจางเด็กใหเรียน 

มิชชันนารีชาติ เดียวกันนี้ไดใหทุนสตรีไทยคือนางเตอ หรือนางเอสเทอร (Esther) ไปศึกษาวิชาผดุง

ครรภแผนใหมท่ีสหรัฐอเมริกาและกลับมาเมืองไทยเม่ือ พ.ศ. 2403 เม่ือทางราชการเริ่มจัดการศึกษา

แผนใหมในระบบโรงเรียนตามแบบ ตะวันตกอยางจริงจัง เพ่ือรับเอาความรูของตะวันตกมาใชในการ

บริหาร และ สรางความเจริญใหประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได พระราชทาน
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พระราชทรัพยสงนักเรียนไปศึกษาวิชาภาษาอังกฤษท่ีสิงคโปร และ วิชาการตะวันตกท่ีประเทศอังกฤษ 

ตั้งแต พ.ศ. 2414 นักเรียนเหลานี้ถือได วาเปนผูท่ีไดรับทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะหท้ังสิ้น 

 3.4  ประเภทของทุนการศึกษาในปจจุบัน 

      ทุนการศึกษาท่ีใหกันอยูในปจจุบันท้ังจากแหลงทุนของรัฐบาลและ เอกชน มีประเภท

ตาง ๆ ดังนี้ 

                 3.4.1   ทุนรางวัลผลการเรียนดี 

 3.4.2   ทุนชวยเหลือผูขาดแคลน 

 3.4.3   ทุนสงเสริมการศึกษาเฉพาะทาง 

 3.4.4   ทุนสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 3.4.5   ทุนสําหรับผูดอยโอกาสทางสังคมและวัฒนธรรม 

 3.4.6   ทุนเงินยืมเพ่ือการลงทุนพัฒนาบุคคล 

 3.4.7   ทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมธุรกิจ 

3.5  แหลงทุนการศึกษาในปจจุบัน 

                 แหลงทุนท่ีสําคัญแหลงแรกคือ รัฐบาลของประเทศท่ีตองการบุคคลผูมี ความรูไวรับ

ราชการ ท้ังจากการไปศึกษาในตางประเทศและการศึกษาภายใน ประเทศ แตเนื่องจากทุนเหลานี้

ตองการคัดเลือกดวยความสามารถทางวิชา การหรือคุณสมบัติทางสังคมและวัฒนธรรม เปนสําคัญ จึง

ไมมีจุดมุงหมายชวย เหลือผูขัดสนเปนพิเศษ 

3.6  ความสําคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

                 การศึกษาคือการสรางและเพ่ิมพูนความรูและความคิดของบุคคล เพ่ือ ใหสามารถ

ปรับตัวไดในสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับการดํารงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาไดมากเม่ือสมาชิก

ในสั งคม มีความสามารถมาก สั งคมจึ งต องส ง  เสริ มการ ศึกษาหาความรู ของสมาชิก   

                 การศึกษาหาความรูสวนหนึ่งเปนการกระทําโดยเสรีตามความสนใจ ใครรูของตัวบุคคล

เอง และอีกสวนหนึ่งเปนการกําหนดใหโดยผูใหญสําหรับ เยาวชนหรือโดยรัฐสําหรับประชาชน 

การศึกษาสวนแรกเปนการจัดใหและ แสวงหาโดยเสรีท้ังทางฝายผูใหและผูรับ เปนประเภทท่ีปจจุบัน

เรียกกันวา การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสวนหลัง เปน

การศึกษาท่ีรัฐบาลผูบริหารประเทศจัดใหโดยตรง เชน ในโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือโดย

ออมดวยการสนับสนุนชวยเหลือใหเอกชนตั้ง สถานศึกษาบริการ แตไมวาจะเปนการจัดใหโดยตรง

หรือโดยออมก็ตาม ยอมมีการควบคุมประเภทและมาตรฐานของความรูท่ีใหดวยหลักสูตรเนื้อหาซ่ึง 

ทางราชการกําหนด และบังคับใหตองรับการศึกษาเชนนี้อยางนอยในระดับหนึ่ง ซ่ึงทางราชการถือวา

ประชาชนทุกคนควรมี คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคบังคับตามกฎหมาย 
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 3.7  หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนการศึกษา 

        ตุลารัตน และสุทธิพันธ,(2551) กลาววา จะแบงเปนดานหลักๆ ดังตอไปนี้ 

        3.7.1  ดานผลการเรียน  หมายถึง ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนด

ไวในทุนการศึกษานั้นๆ 

        3.7.2  ดานเศรษฐกิจและครอบครัว หมายถึง รายไดโดยเฉลี่ยของครอบครัวและ

รายไดโดยเฉลี่ยท่ีผูขอทุนการศึกษาท่ีไดรับจากสวนตางๆ 

        3.7.3  ดานความประพฤติ หมายถึง ลักษณะการแสดงออก ท้ังทางดานกิริยา คําพูด

และการแตงกาย รวมท้ังการใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆล 

        3.7.4  ดานกิจกรรม หมายถึง  การใชเวลาเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสวนรวม เชน การ

ออกคายอาสา การเปนผูนําประชุมเชียรรับนอง เปนตน รวมท้ังการชวยเหลือครูบาอาจารย บุคลากร

อยางสมํ่าเสมอ 

4.หลักการยกรางและการพิจารณาราง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ัง 

สุริศา, (2557) กลาวไววา การพิจารณารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ
คําสั่ง ท่ีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอมาจะพิจารณาตรวจสอบวารางท่ีเสนอมาดังกลาว เปนเรื่อง
ท่ีจัดทําข้ึนใหม หรือเปนการแกไขปรับปรุงไปจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง          
ท่ีมีผลบังคับอยูนั้น โดยการตรวจสอบจากบันทึกท่ีหนวยงานเสนอมา หรือตรวจสอบ จากกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลบังคับอยูขณะนั้น หากยังคลุมเครือไมชัดเจน             
อาจสอบถาม หนวยงานท่ีไดเสนอเรื่องเขามา จากนั้นจะไดพิจารณาในข้ันตอนตอไป ดังนี้ 

4.1 กรณีเปนราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีจัดทําข้ึนใหม จะพิจารณา
ตรวจสอบวาตามรางท่ีหนวยงาน เสนอมา เก่ียวดวย เรื่องใด และเคยมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศ ในลักษณะเดียวกัน กับของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไดผานความเห็นชอบ จากท่ีประชุมคณบดี 
หรือสภามหาวิทยาลัยแลวหรือไม หากกรณีมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ซ่ึงมีรูปแบบ หรือ 
มีลักษณะ เดียวกันก็จะนํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นๆ มาพิจารณาเทียบเคียงกับรางท่ี
หนวยงานเสนอมาโดยการยึดหลักการตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีประกาศใชแลวเปน
ฐานในการพิจารณาโดยในการตรวจสอบอาจใหความเห็นหรือตั้งขอสังเกต พรอมท้ังแกไขราง ท่ีเสนอ
มาใหเปนไปตาม ระเบียบงานสารบรรณ ตามแบบของขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศแลวแตกรณี 
และ พิจารณาหลักการ และการใชขอความตางๆ ใหถูกตองครบถวน โดยไมใหขัดหรือแยงกับระเบียบ 
ขอบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย จากนั้นจะเสนอรางท่ีไดตรวจพิจารณา แลวใหหนวยงาน ท่ีเสนอเรื่อง
เขามาไดพิจารณา อีกครั้งวาเปนไปตาม วัตถุประสงค หรือเจตนารมณหรือไม ตลอดจนขอความ
ถูกตองครบถวนหรือไม  เ ม่ือหนวยงาน เห็นชอบแลวก็จะนํา เสนอท่ีประชุม คณบดีหรือ                    
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในลําดับตอไป 

4.2 กรณีเปนรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีเปนการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม
จาก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเดิม ท่ีมีอยูแลว  จะพิจารณาตรวจสอบวาเปนการแกไข
ปรับปรุงเพียงเล็กนอย หรือเปนการแกไขปรับปรุงใหญ ถาเปนการแกไขปรับปรุง เพียงเล็กนอยก็จะ
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ยกราง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเปนฉบับท่ี 2 โดยกําหนดใหแกไขเฉพาะบางขอท่ีมีการเสนอขอ
แกไข ถาพิจารณาแลว เห็นวาเปนการแกไขปรับปรุงใหญก็จะยกรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศข้ึนใหม โดยกําหนดใหยกเลิก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศท่ีใชอยูเดิมท้ังฉบับ ในการ
จัดทําราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ในท้ังสองกรณีจะจัดทําบัญชี หรือตาราง เปรียบเทียบ 
แสดงความแตกตางของกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเดิม กับรางใหมท่ีตางออกไป เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการ พิจารณาของ ท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย สําหรับข้ันตอนการตรวจ
พิจารณา จะมีลักษณะเดียวกันกับท่ีกลาวตามขอ 1 

ในการเริ่มตนการยกรางกฎหมายนั้นผูยกรางตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนกอนยกราง (บทตรวจสอบการยกรางกฎหมาย) 

    1.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 
    1.2 ใครควรเปนผูทําภารกิจนั้น  

               1.3 มีความจําเปนท่ีตองตรากฎหมายข้ึนเพ่ือใหการทําภารกิจนั้นประสบความสําเร็จ
หรือไม 

     1.4 ความซํ้าซอนของกฎหมาย 
     1.5 ภาระตอบุคคลและความคุมคา 
     1.6 ความพรอมของหนวยงาน 
     1.7 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
     1.8 วธิีการทํางานและการตรวจสอบ 
     1.9 การรับฟงความคิดเห็น และผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจาการท่ีกฎหมายนั้น 
2. ข้ันตอนขณะยกราง  
     2.1 พิจารณาศักดิ์ของกฎหมาย เชน เปนพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด  
     2.2 พิจารณาลําดับของกฎหมาย เชน เปนฉบับแรก ฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง

ใหม 
     2.3 ความถูกตองตามแบบของกฎหมายแตละประเภท มีรูปแบบเชนไร 
     2.4 พิจารณาจุดประสงคของการราง เพ่ือจะไดยกรางไดตรงตามวัตถุประสงค เชน            

เพ่ือยกเลิก เพ่ือจัดตั้ง เพ่ือสงเสริม เพ่ือใหการคุมครอง รวมถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลาท่ีจะ
ประกาศใชกฎหมายตามท่ีเปนจริงดวย 

     2.5 การกําหนดบทนิยามตางๆ  
     2.6 ความถูกตอง ครบถวน ของเนื้อหาสาระในประเด็นตางๆ ท่ีจะยกราง การจักเรียง

มาตรา การจัดหมดหมู และความขัดกันของกฎหมาย หรือขัดกันของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมีหรือไม
มีปญหาในการปฏิบัติหรือไม และจะมีวิธีการแกไขหรือไมอยางไร 

     2.7 การใชภาษาในกฎหมาย ถอยคําตามแบบของกฎหมาย การสะกดคํา การใชวรรค
ตอน แบบการใชตัวเลข ตัวหนังสือ รวมไปถึงการใชถอยคําสํานวนตางๆ มีความกลมกลืนเหมาะสมกัน
หรือไม 
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     2.8 ในบทท่ีเปนเนื้อหาสาระของกฎหมายจะตองศึกษาในขอกฎหมายท่ีจะเกิดจากการ
บังบังคับใชและการตรวจสอบความขัดแยง ความซํ้าซอน หรือการบัญญัติกฎหมายท่ีใหกฎหมายลูกมี
อํานาจมากกวากฎหมายแมบทหรือไมดวย 

     2.9 การใชบทเฉพาะกาลในการรักษาสิทธิตางๆ จําเปนตองมีหรือไม รวมถึงการ
รักษาการตามกฎหมายจะเปนอยางไร มีใครบาง หรือคํานึงถึงปญหาในทางปฏิบัติวากลไกในการ
บังคับใชนั้นสมบูรณเหมาะสม สามารถบังคับใชไดสมความมุงหมายหรือไม 

3. ข้ันตอนภายหลังการยกราง 
    นําออกบังคับใช 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วุฒิ  มีชวย  (๒๕๕๑)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  คดีปกครองกับมหาวิทยาลัย  โดยมีขอสรุปวา  

การบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยไมเกิดขอพิพาททางปกครองนั้น  มีหลักการสําคัญคือ  ตองบริหาร

และกระทําการภายใตกฎหมายท่ีใหอํานาจไวและกระทําการดวยใจท่ีเปนธรรม  

สรีรัตน  หมวดเมือง  (๒๕๔๙)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  คดีปกครองเก่ียวกับการละเลยหรือ

ลาชาในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครอง  พบวา  หลักเกณฑของผูมีสิทธิฟองคดีปกครองในระบบ

กฎหมายปกครองของไทย  แตกตางกับหลักเกณฑของผูมีสิทธิฟองคดีปกครองในระบบกฎหมาย

ปกครองของเยอรมันซ่ึงยึดหลักการเปนผูถูกกระทบสิทธิ  ในขณะท่ีกฎหมายปกครองไทยกําหนดวาผู

มีสิทธิฟองคดีจะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากคําสั่งทางปกครอง 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาเรื่อง “คดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย”                    

เปนการศึกษาถึงเกณฑการผิดสัญญาทุนการศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนในการนํามา

วิเคราะห โดยผูวิจัยมีวิธีการศึกษาและการรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีการเก็บขอมูลดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 

      1.  การศึกษาการศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยใช

การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใชการศึกษาจากเอกสาร  

ตํารา  บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

      2.  วิเคราะหหลักการและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการให

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คดี    

3.  สัมภาษณบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาคดีปกครองสัญญารับ

ทุนของมหาวิทยาลัย โดยใชแบบสัมภาษณ แบบก่ึงโครงสราง เพ่ือเนนย้ําความเขาใจในกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ 

1. กลุมตัวอยาง 

     1.1 คําพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาและสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัย

จํานวน 9 แหง ไดแก 

      11.1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

       11.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

       11.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

       11.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

       11.5  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

       11.6  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

       11.7  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       11.8  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11.9  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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1.2  กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 5 แหง ไดแก  

       1.2.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       1.2.2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

       1.2.3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

       1.2.4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

       1.2.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 1.3 กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

        1.3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

1.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน กรณีรับทุน ลา

ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ 

1.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับการทําสัญญารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 5 คน  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1  คําพิพากษาหรือคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 

2.1.1  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 218/2548 

2.1.2  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 421/2552 

2.1.3  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 433/2550 

2.1.4  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 62/2553 

2.1.5  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 616/2550 

2.1.6  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.67/2553 

2.1.7  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.236/2549 

2.1.8  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.599/2556 

2.1.9  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.388/2551 

2.1.10  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.74/2553 

2.1.11  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.82/2553 

2.1.12  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.152/2553 

2.1.13  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.309/2549 

2.1.14  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.359/2552 

2.1.15  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.639/2555 
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2.2  เอกสารกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

2.2.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                            (1)  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง ระเบียบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยไป ศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 

2546 

                            (2)  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง ระเบียบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

      (3)  สัญญาอนุญาตใหพนักงานไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน 

      (4)  สัญญาคํ้าประกัน 

       2.2.2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

                             (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด 

ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธี  เ ง่ือนไขการลา และไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

       (2)  สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา 

       (3)  สัญญาคํ้าประกัน 

   2.2.3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

                            (1)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการ

พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

                            (2)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการ

พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) 

       (3)  สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

       (4)  สัญญาคํ้าประกัน 

                 (5)  สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน ณ 

ตางประเทศ 

       (6)  สัญญาคํ้าประกัน 

                  2.2.4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                              (1)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ 

วิ ธีการ อํานาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได รับค าจ างระหว างลา ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 (2)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

อํานาจพิจารณาอนุญาตการลา และการไดรับคาจางระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี 3) 

 (3)  สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

 (4)  สัญญาอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการ

วิจัย ณ ตางประเทศ 

 (6)  สัญญาคํ้าประกัน 

   2.2.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                              (1)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี วาดวย หลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

หรืองานสรางสรรค และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๘  

        (2)  สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ 

        (3)  สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ 

        (4)  สัญญาคํ้าประกัน 

  

2.2 คอมพิวเตอรท่ีใชในการสืบคนขอมูล  

2.3 แบบสัมภาษณชนิดกึ่งมีโครงสราง 

2.4 เทปบันทึกเสียง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะหเอกสารกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ของรัฐจํานวน 5 แหง เทียบเคียงกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรในปจจุบัน  หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดกําหนดเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  นําไป

สัมภาษณบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาคดีปกครองสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัย  

และนํามาวิเคราะหขอมูลอีกครั้ง 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักการวิจัย

เชิงคุณภาพ เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยเรื่องคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย ใน

ครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการผิดสัญญาการลาศึกษาตอและสัญญารับทุนในคดี

ปกครองท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว ตลอดถึงการศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ การการให

ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาหรือฝกอบรม ท้ังกรณีการอนุญาตใหลาไปศึกษาตอ

ภายในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงกรณีท่ีผูลาศึกษาไดขอรับทุนเพ่ือไปศึกษาตอในคราวเดียวกัน 

ซ่ึงคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางจํานวน 5 แหง โดยการวิเคราะห

หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ สัญญาอนุญาตใหลาศึกษา สัญญารับทุนการศึกษา และแบบ

สัมภาษณกลุมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐซ่ึงปฏิบัติงาน

เก่ียวของกับสวนงานการใหทุน และสวนงานคดีท่ีเก่ียวกับคดีการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาและ

สัญญาใหทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. การศึกษาคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 15 คดี  

2. การศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ และขอกําหนดกรณีการใหขาราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย ไปศึกษาหรือฝกอบรม และการใหทุนการศึกษา 

2.1 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

2.2 หนังสือสัญญาอนุญาตใหลาศึกษา/สัญญารับทุนเพ่ือไปศึกษาตอ 

ตอนท่ี 2 สรุปผลการสัมภาษณ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะแบงออกเปน 2 สวนการวิเคราะห ดังนี้ 

1. การวิเคราะหคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนคดี

ท่ีศาลปกครองคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว จํานวน 15 คดี นําเสนอเปนการผิดสัญญา 4 กรณี 

ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบ วิเคราะหการผิดสัญญารับทุน และสัญญาอนุญาตใหลาศึกษา 

กรณีการผิดสัญญา คดี
ท่ี 
1 

คดี
ท่ี 
2 

คดี
ท่ี 
3 

คดี
ท่ี 
4 

คดี
ท่ี 
5 

คดี
ท่ี 
6 

คดี
ท่ี 
7 

คดี
ท่ี 
8 

คดี
ท่ี 
9 

คดี
ท่ี 
10 

คดี
ท่ี 
11 

คดี
ท่ี 
12 

คดี
ท่ี 
13 

คดี
ท่ี 
14 

คดี
ท่ี 
15 

สรุป
ประเด็น 

กรณีที่ลาออกจาก
ขาราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย ระหวาง
การชดใชทุนคืนตาม
สัญญา 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
60% 

กรณีพนสภาพ
นักศึกษา/ไมสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนด
ระยะเวลา/กพ. มี
คําสั่งใหยุติการศึกษา
และไมยอมกลับมา
ชดใชคืนทนุ 

       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

   
20% 

กรณีสําเร็จการศึกษา
แตไมกลับมาชดใชคืน
ทุน 

    
 

        

 
 

 
 
 

 

  
10% 

กรณีระหวางชดใชคืน
ทุน ถูกปลกออก/ให
ออก/ไลออกจาก
ราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

   
 
 

            
 

 

 
10% 

 

จากตารางวิเคราะหพบวาประเด็นกรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากระการผิดขอ

สัญญามากท่ีสุดคือกรณีท่ีลาออกจากขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ระหวางการชดใชทุนคืนตาม

สัญญาจํานวน 10 คดี ใน 15 คดี หรือคิดเปน 70%   

ประเด็นเก่ียวกับกรณีไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลา/กพ. มีคําสั่งใหยุติการศึกษา

และไมยินยอมกลับมาชดใชทุนคืน จํานวน 3 คดี ใน 15 คดี หรือคิดเปน 20%   

ประเด็นเก่ียวกับกรณีสําเร็จการศึกษาแตไมกลับมาชดใชคืนทุนจํานวน 1 คดี ใน 15 คดี   

หรือคิดเปน 5%   

ประเด็นกรณีระหวางชดใชคืนทุน ถูกใหออก/ไลออกจากราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน 1 คดี ใน 15 คดี หรือคิดเปน 5%   
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ตารางการวิเคราะหมหาวิทยาลัยท่ีมีการกรณีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษา/สัญญา

รับทุน 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่

มีคดีพิพาททาง
ปกครอง 

คดี
ท่ี 
1 

คดี
ท่ี 
2 

คดี
ท่ี 
3 

คดี
ท่ี 
4 

คดี
ท่ี 
5 

คดี
ท่ี 
6 

คดี
ท่ี 
7 

คดี
ท่ี 
8 

คดี
ท่ี 
9 

คดี
ท่ี 
10 

คดี
ท่ี 
11 

คดี
ท่ี 
12 

คดี
ท่ี 
13 

คดี
ท่ี 
14 

คดี
ท่ี 
15 

สรุป
ประเด็น 

มหาวิทยาลัยที่ 1                 
มหาวิทยาลัยที่ 2                 
มหาวิทยาลัยที่ 3                 
มหาวิทยาลัยที่ 4                 
มหาวิทยาลัยที่ 5                 
มหาวิทยาลัยที่ 6                 
มหาวิทยาลัยที่ 7                 
มหาวิทยาลัยที่ 8                 
มหาวิทยาลัยที่ 9                 

 

จากตารางวิเคราะหมหาวิทยาลัยท่ีมีคดีพิพาทเก่ียวกับทุนการศึกษา พบวามหาวิทยาลัยท่ี 7 

มีคดีพิพาทเก่ียวกับทุนการศึกษามากท่ีสุด จํานวน 3 คดี จาก 15 คดี  

มหาวิทยาลัยท่ี 2 และ 3 มีคดีพิพาทเก่ียวกับทุนการศึกษารองลงมา จํานวน 2 คดี จาก 15 

คดี  

มหาวิทยาลัยท่ี 1 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 มีคดีพิพาทเก่ียวกับทุนการศึกษานอยท่ีสุด จํานวน 1 

คดี จาก 15 คดี  

 

2. จากผลวิเคราะหคดีปกครองเบื้องตน นําไปสูการศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ และขอกําหนด

กรณีการอนุญาตใหลาไปศึกษาตอและการใหทุนการศึกษา เพ่ือคนหาชองวางทางดาน

กฎหมายจากมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางจํานวน 5 แหง โดยเสนอเปน 5 หมวด และสวนของ

รูปแบบ หลักเกณฑ และขอกําหนดตามหนังสือสัญญา ดังตารางเปรียบเทียบ 1- 5 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหการใหทุนและใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลาเพ่ือไปศึกษาหมวด

ท่ัวไป 
หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
(ก) 

มหาวิทยาลยั
(ข) 

มหาวิทยาลยั
(ค) 

มหาวิทยาลยั 
(ง) 

มหาวิทยาลยั 
(จ) 

สรุป
ประเด็น 

ผูมีอํานาจอนุมัติ  X     80% 

ขอปฏิบัติในระหวางลา
ศึกษา 

 

X  

 

X 
 

X  

 

X 40% 
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หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
(ก) 

มหาวิทยาลยั
(ข) 

มหาวิทยาลยั
(ค) 

มหาวิทยาลยั 
(ง) 

มหาวิทยาลยั 
(จ) 

สรุป
ประเด็น 

นิยามบท การให
ความหมาย คําวา 
“ศึกษา”/ “ทุน” / 
ประเภทของทุน” 

 
 X 

 
 

 
 
 

 
X 

 
 

 
 
 

 
 

80% 

การเสนอขออนุญาตลาไป
ศึกษาตอ X X 

 

 X 
 

X 
 

X 
 

20% 

แนวทางในการพิจารณา
ใหพนักงาน/ขาราชการลา
ศึกษา ความจําเปนและ
อัตรากําลัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
100% 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาหลักเกณฑผูมีอํานาจอนุมัติ มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 

80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑไว   

ประเด็นเก่ียวกับขอปฏิบัติในระหวางลาศึกษา มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 40% 

ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับนิยามบท การใหความหมาย คําวา “ศึกษา” “ทุน” “ประเภทของทุน”              
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5  แหงหรือคิดเปน 80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑไว   

ประเด็นเก่ียวกับการเสนอขออนุญาตลาไปศึกษาตอ มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 

20% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการแนวทางในการพิจารณาใหพนักงาน/ขาราชการลาศึกษา ความจําเปน

และอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหงหรือคิดเปน 100% ไดกําหนดหลักเกณฑไว 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหการใหทุนและใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลาเพ่ือไปศึกษาหมวด

ศึกษาภายในประเทศ 
หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 1 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 2 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 3 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 5 

สรุป
ประเด็น 

คุณสมบัติของผูลาศึกษาตอ       100% 

การพิจารณาการใหทุน
ตามอัตรากําลัง    

 

X   80% 

ขอยกเวนกรณีเปนผูขาด
คุณสมบัติ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
100% 

ระยะเวลาการอนุมัติใหลา     X  80% 

การลาศึกษาโดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการ
บางสวน 
 

X 
 

     100% 
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หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
(ก) 

มหาวิทยาลยั
(ข) 

มหาวิทยาลยั
(ค) 

มหาวิทยาลยั 
(ง) 

มหาวิทยาลยั 
(จ) 

สรุป
ประเด็น 

การขอขยายระยะเวลา
ศึกษาตอ  

 

     100% 

การขอลาครั้งใหม ในกรณี
ท่ีเคยไดรับอนุญาตใหลา
ไปศึกษาแลว 

 

 
 
 X X   60% 

ขั้นตอนดําเนินการในการ
ขออนุญาตลาศึกษาตอ    X   80% 

การจายคาตอบแทน
ระหวางลา    X  X 60% 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาหลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผูลาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 

แหงหรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

จากตารางท่ี 2 พบวาหลักเกณฑการพิจารณาการใหทุนตามอัตรากําลัง มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 

5 แหงหรือคิดเปน 80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการกําหนดขอยกเวนกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติ มีมหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง

หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาการอนุมัติใหลา มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แหงหรือคิด

เปน 80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการลาศึกษาโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการบางสวน มหาวิทยาลัยท้ัง 5 

แหงหรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการขอขยายระยะเวลาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหงหรือคิดเปน 100% 

ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเ ก่ียวกับการขอลาครั้ งใหม  ในกรณีท่ีเคยไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาแลว                            
มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 60% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับข้ันตอนดําเนินการในการขออนุญาตลาศึกษาตอ มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 

แหงหรือคิดเปน 80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการจายคาตอบแทนระหวางลา มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 

60% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหการใหทุนและใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลาเพ่ือไปศึกษาหมวด

ศึกษา ณ ตางประเทศ 
หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 1 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 2 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 3 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 5 

สรุป
ประเด็น 

คุณสมบัติของผูลาศึกษา
ตอ       100% 

การพิจารณาการใหทุน
ตามความเหมาะสมและ
อัตรากําลัง 

     X 80% 

ขอยกเวนกรณีเปนผูขาด
คุณสมบัติ 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100% 

ระยะเวลาการอนุมัติใหลา   X X X  40% 

การเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบการเขียน
วิทยานิพนธกอนเดินทาง
กลับประเทศไทย 

 

 

 
X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

40% 

การขอขยายระยะเวลา
ศึกษาตอ     X  80% 

อํานาจการพิจารณา/ส่ัง
การ อนุมัติ ของ ก.พ. 
กรณีกาขอรับทุนซํ้าซอน 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X  20% 

การส่ังการและรายงานตอ 
ก.พ. ในกรณีขอรับทุน
ซํ้าซอน 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X  20% 

ขอตกลงความรวมมือ
ระหวางประเทศกรณีการ
ลาศึกษาตอดวยทุน จาก
รัฐบาล องคการหรือนิติ
บุคคลระหวางประเทศ 
หรือตางประเทศมอบให 

 

 

 

 
X 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 

60% 

ขั้นตอนดําเนินการในการ
ขออนุญาตลาศึกษาตอ
โดยใชทุนอื่นนอกจากทุน
ของรัฐบาล/ทุนของ
หนวยงานระหวาง
ประเทศ/ทุนท่ีนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดามอบ
ใหแกมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 
 

 
X 

 
 

X 

 

 
 
 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

40% 

การขอเปล่ียนแปลง
กําหนดระยะเวลา
การศึกษาและอํานาจการ
อนุมัติ 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

 

 

 

 

 

60% 
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หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 1 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 2 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 3 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 5 

สรุป
ประเด็น 

การยื่นความประสงคขอ
อยูศึกษาตอดวยทุนอื่น
นอกจากทุนของรัฐบาล/
ทุนของหนวยงานระหวาง
ประเทศ/ทุนท่ีนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดามอบ
ใหแกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

X 

 

 

 
 
X 

 

 

 

 

 

60% 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาหลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผูลาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 

แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวหลักเกณฑการพิจารณาการใหทุนตามความเหมาะสมและอัตรากําลัง                  
มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แหง หรือคิดเปน 80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวหลักเกณฑการกําหนดขอยกเวนกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 

แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวการกําหนดระยะเวลาการอนุมัติใหลา มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 

40% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการเขียนวิทยานิพนธกอนเดินทางกลับประเทศ

ไทย มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 40% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวการขอขยายระยะเวลาศึกษาตอ มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 80% 

ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวอํานาจการพิจารณา/สั่งการ อนุมัติ ของ ก.พ. กรณีกาขอรับทุนซํ้าซอน                  

มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 20% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวการสั่งการและรายงานตอ ก.พ. ในกรณีขอรับทุนซํ้าซอน มีมหาวิทยาลัย 1                     

ใน 5 แหง หรือคิดเปน 20% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศกรณีการลาศึกษาตอดวยทุน จากรัฐบาล 

องคการหรือนิติบุคคลระหวางประเทศ หรือตางประเทศมอบให มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แหงหรือคิด

เปน 60% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นข้ันตอนดําเนินการในการขออนุญาตลาศึกษาตอโดยใชทุนอ่ืนนอกจากทุนของ

รัฐบาล/ทุนของหนวยงานระหวางประเทศ/ทุนท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามอบใหแกมหาวิทยาลัย 
มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 40% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 
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ประเด็นเก่ียวการขอเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการศึกษาและอํานาจการอนุมัติ จะพบวา

มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 60% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการยื่นความประสงคขออยูศึกษาตอดวยทุนอ่ืนนอกจากทุนของรัฐบาล/ทุน

ของหนวยงานระหวางประเทศ/ทุนท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามอบใหแกมหาวิทยาลัย พบวามี

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 60% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหการใหทุนและใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลาเพ่ือไปศึกษาหมวดการ

ทําสัญญาและการชดใชคืนทุน 
หลักการอนุญาตให
ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 1 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 2 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 3 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 5 

สรุป
ประเด็น 

การจัดทําสัญญาอนุญาต
ใหไปศึกษาและสัญญาคํ้า
ประกัน 

      100% 

การจัดทําสัญญาอนุญาต
ใหไปศึกษาและสัญญาคํ้า
ประกัน ในกรณีท่ีลาไป
ศึกษาโดยไมไดรับคาจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

การปฏิบัติราชการชดใช
ตามสัญญา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 100% 

การชดใชเงินแก
มหาวิทยาลัยกรณีท่ีผูลา
ศึกษาไมกลับมาปฏิบัติ
ตามขอสัญญา 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

100% 

การกําหนดบุคคลผูคํ้า
ประกัน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 100% 

 

จากตารางท่ี 4 พบวาหลักเกณฑการจัดทําสัญญาอนุญาตใหไปศึกษาและสัญญาคํ้าประกัน 
มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการจัดทําสัญญาอนุญาตใหไปศึกษาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีท่ีลาไป

ศึกษาโดยไมไดรับคาจาง มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 

100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการชดใชเงินแกมหาวิทยาลัยกรณีท่ีผูลาศึกษาไมกลับมาปฏิบัติตามขอ

สัญญา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการกําหนดบุคคลผูคํ้าประกัน มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% 

ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะหการใหทุนและใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลาเพ่ือไปศึกษาหมวดการ

กํากับดูแล 
หลักการอนุญาตใหขาราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา 

มทร.
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 1 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 2 

มหาวิทยาลยั
ท่ี 3 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ท่ี 5 

สรุป
ประเด็น 

การกํากับดูแลขาราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอ 

 X X X   40% 

การรายงานผลการศึกษา/
ความกาวหนาของการศึกษา
ของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา
เพ่ือใหผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

การส่ังยุติการศึกษาในกรณี
ท่ีผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษามี
ผลการศึกษาอยูในเกณฑท่ี
ไมเหมาะสม/ไมมี
ความกาวหนา/อาจไมสําเร็จ
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

การรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานในกรณีไม
สามารถศึกษาใหสําเร็จได 

      100% 

การรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานในกรณีท่ีครบ
กําหนดระยะเวลา 

   X   80% 

การเรียกตัวผูไดรับอนุญาต
ใหไปศึกษาตอกลับมา
ปฏิบัติงานกอนกําหนด 
ระหวางการไปศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

การออกเดินทางไปศึกษาตอ 
ณ ตางประเทศ   X X X  40% 

การรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานในกรณีผูไดรับ
อนุมัติใหไปศึกษา ณ 
ตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

การจัดสงวิทยานิพนธเม่ือ
สําเร็จการศึกษา   X X X  40% 

 

จากตารางท่ี 5 พบวาหลักเกณฑการกํากับดูแลขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ

อนุมัติใหไปศึกษาตอ มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 40% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 
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ประเด็นเก่ียวกับการรายงานผลการศึกษา/ความกาวหนาของการศึกษาของผูไดรับอนุมัติให

ไปศึกษาเพ่ือใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100%                

ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการสั่งยุติการศึกษาในกรณีท่ีผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษามีผลการศึกษาอยูใน

เกณฑท่ีไมเหมาะสม/ไมมีความกาวหนา/อาจไมสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 

100%  ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในกรณีไมสามารถศึกษาใหสําเร็จได                  
มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเ ก่ียวกับการายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลา                     
มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แหงหรือคิดเปน 80% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการเรียกตัวผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกลับมาปฏิบัติงานกอนกําหนด 

ระหวางการไปศึกษา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการออกเดินทางไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหง

หรือ คิดเปน 40% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเ ก่ียวกับการายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในกรณีผู ไดรับอนุ มัติ ใหไปศึกษา              

ณ ตางประเทศ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง หรือคิดเปน 100% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

ประเด็นเก่ียวกับการจัดสงวิทยานิพนธเม่ือสําเร็จการศึกษา มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แหงหรือ 

คิดเปน 40% ไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 

สรุปผลการสัมภาษณ แบงเปน 5 ประเด็น มีผลการวิเคราะห (รายละเอียดดูในภาคผนวก)  

ดังนี้  

1. นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอในแตละสายงาน พบวา

มหาวิทยาลัย 4 แหง มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน โดยอีก 1 แหง มีนโยบายสนับสนุนเฉพาะสายวิชาการ 

2. ประเด็นเก่ียวกับการออก ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ บทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือ

ประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษา

ตอพบวา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง ใชไดมีการออกหมายในรูปของ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เปนใช

บังคับของแตละมหาวิทยาลัย 

3. ประเด็นเก่ียวกับการความรัดกุมของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ บทกฎหมายอ่ืนใดท่ี

นํามาใชบังคับกับการสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ มหาวิทยาลัย 4 แหง           

เห็นวามีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ บทกฎหมายอ่ืนใดท่ีนํามาใชบังคับมีความรัดกุม โดยอีก                

1 แหง เห็นวามีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ บทกฎหมายอ่ืนใดท่ีนํามาใชบังคับยังไมมีความรัดกุม 
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4. ประเด็นเก่ียวกับนโยบายในอนาคต ท่ีจะพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการสนับสนุนใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ  พบวา  มหาวิทยาลัย ท้ัง  5 แห ง มีนโยบาย ท่ีจะพัฒนา                      

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความคลองตัวมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงความความเหมาะสมและตาม

นโยบายของฝายบริหารในแตละครั้ง  

5. ประเด็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ

ข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการการสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ พบวา 

มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง พบปญหาและอุปสรรคท้ังในเรื่องการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

เรื่องและข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

5.1 ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ท่ีนํามาใชบังคับเก่ียวกับการสนับสนุนใหบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ ในสวนของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติกันคนละฉบับทํา

ใหการปฏิบัติงานเกิดความยุงยากมากข้ึนและมีความเลื่อมล้ําระหวางบุคลากรท่ีเปนขาราชการกับบุ

คลาพนักงานมหาวิทยาลัย 

5.2 ระเบียบ ไมมีตัวอยางขอสัญญาแนบทายทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนําสัญญาจากท่ี

อ่ืนมาใชบังคับ ทําใหสัญญามีความขัดแยงกับระเบียบ 

5.3 ระเบียบ ท่ีนํามาใชบังคับขัดแยงกับแนวคําพิพากษาของศาล ทําใหตองยึดเง่ือนไขใน

หนังสือสัญญาเปนหลัก 

5.4 กรณีการขยายระยะเวลาศึกษาตอเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศ 

5.5 กรณีผูลาศึกษาตอและผูรับทุนขอยกเลิกสัญญากอนสําเร็จการศึกษา 

5.6 กรณีระยะเวลาอนุญาตใหลาศึกษาตอโดยไดรับคาจางระหวางลา 

5.7 กรณีอนุญาตใหไปศึกษาไมตรงกับหลักสูตรท่ีศึกษา 

5.8 กรณีเง่ือนไขการรับทุนและจํานวนทุนท่ีจัดสรรไมเพียงพอ 

5.9 กรณีหลักเกณฑในการขัดเลือกบุคลากรท่ีจะรับทุนยังม่ีความแนชัด 

5.10 บุคลากรท่ีจะรับทุนยังขาดความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาทุน 

5.11 กรณีการผิดสัญญารับทุน 

5.12 เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวขาดการติดตามผูท่ีไดรับทุน 

6. ประเด็นเก่ียวกับการการจัดสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตใหบุคลากร

ไปศึกษาตอ ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ และ

สัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอ

ภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ พบวา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง มีการจัดทํา

สัญญาท้ังสองกรณี 
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7. ประเด็นเก่ียวกับจํานวนหนังสือสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตให

บุคลากรไปศึกษาตอ และกรณีการขอรับทุนการศึกษาท่ีจัดทํา พบวา มีมหาวิทยาลัย 3 แหง จัดทํา

สัญญาท้ังสองกรณีจํานวน 2 ฉบับ โดย 1 แหง จัดทําสัญญาท้ังสองกรณีจํานวน 3 ฉบับ และ 1 แหง 

จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาคํ้าประกัน จํานวน 6 ฉบับ สัญญารับทุนและสัญญาคํ้าประกัน 

จํานวน 3 ฉบับ 

8. ประเด็นเก่ียวกับ ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญา 

พบวา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง พบการกระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญาของผูขอลาศึกษา/ผูขอรับ

ทุนการศึกษา 

9. ประเด็นเก่ียวกับจํานวนผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอ

สัญญา พบวา มหาวิทยาลัยท้ัง 2 แหง พบมีผูการกระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญาของผูขอลา

ศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา จํานวน 5 ถึง 10 ราย โดยอีก 3 แหง พบมีผูการกระทําผิดเง่ือนไข 

จํานวน 10 ข้ึนไป 

10. ประเด็นเก่ียวกับสาเหตุในการกระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญา พบวา สาเหตุการผิด

สัญญาจากกรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไดลาออกจาการปฏิบัติงานระหวางการชดใชทุน

คืนตามสัญญา เปนสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุดจากมหาวิทยาลัยจํานวน 4 ใน 5 แหง รองลงมาคือกรณีท่ีผู

ขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ถูกปลกออก/ใหออก/ไลออกจากราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

ระหวางชดใชคืนทุนและสาเหตุอ่ืนๆ อาทิ กรณีการขอยกเลิกสัญญา การลาเกินกวาระยะเวลาท่ี

ระเบียบกําหนดไว โดยมหาวิทยาลัยอนุญาตใหลาซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ กรณีการพนสภาพการเปน

นักศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยจํานวน 3 ใน 5 แหง พบปญหาดังกลาว โดยกรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผู

ขอรับทุนการศึกษา พนสภาพนักศึกษา/ไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

สัญญา/ก.พ. มีคําสั่งใหยุติการศึกษาแตผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไมยอมกลับมาชดใชคืนทุน

และกรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา สําเร็จการศึกษาแตไมกลับมาชดใชคืนทุน เปนสาเหตุ

ในการกระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญาเปนลําดับสุดทายจากมหาวิทยาลัยจํานวน 2 ใน 5 แหง  

11. ประเด็นเก่ียวกับการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้และยินยอมชําระ

หนี้ พบวา มีมหาวิทยาลัย 4 แหง มีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้และยินยอม

ชําระหนี้ ซ่ึงมีท้ังกรณีท่ีสามารถเจรจาใหทําการชําระหนี้ไดและไมสามารถเจรจาได โดยมหาวิทยาลัย

อีก 1 แหง ไมมีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้และยินยอมชําระหนี้   

12. ประเด็นเก่ียวกับการคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาทุนลาศึกษาตอ/สัญญาให

ทุนการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง มีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาทุนลาศึกษาตอ/สัญญา

ใหทุนการศึกษา โดยแตละมหาวิทยาลัยมีคดีพิพาทมากกวา 1 คดี 
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13. ประเด็นเก่ียวกับการฟองคดีการผิดสัญญาทุนลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษาตอศาล

ปกครองในกรณีคดีถึงท่ีสุด พบวา มีมหาวิทยาลัย 4 แหง มีคดีการผิดสัญญาทุนลาศึกษาตอ/สัญญาให

ทุนการศึกษาตอศาลปกครองในกรณีคดีถึงท่ีสุดตั้งแต 1 คดีข้ึนไป โดยมหาวิทยาลัยอีก 1 แหง ยังไมมี

คดีฟองตอศาลปกครอง 

14. ประเด็นเก่ียวกับสาเหตุของการผิดสัญญาทุนลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษาตอ 

พบวา มีมหาวิทยาลัย 4 แหง มีปญหาเรื่องตัวบุคคลไมปฏิบัติตามขอกฎหมายและเรื่องของชองวาง

ของขอกฎหมายหรือขอสัญญาท่ียังไมมีความรัดกุม ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยไดมีวิธีการแกไขและปองกัน

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ การปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยกอนดําเนินการและหา

ขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานอ่ืนๆ มาประกอบการดําเนินการ มีการจัดอบรมชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจ

แกผูลาศึกษาและขอรับทุนเพ่ือใหมีความตระหนักถึงขอกําหนดในสัญญาและใหผูลาศึกษาและขอรับ

ทุนสามารถประเมินตนเองไดวาจะสามารถศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดระยะเวลาไดหรือไม มีการ

ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑขอกําหนดในสัญญาและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีความรัดกุมมากข้ึน 

โดยมหาวิทยาลัยอีก 1 แหง ไมพบปญหาดังกลาว 

15. ประเด็นเก่ียวกับการวางมาตรการปองกันและแกไขปญญาท่ีอาจเกิดในอนาคตเก่ียวกับ

การผิดสัญญาทุนลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษาตอ พบวา มีมหาวิทยาลัย 3 แหง มีปญหาเรื่อง

ตัวบุคคลไมปฏิบัติตามขอกฎหมายและเรื่องของชองวางของขอกฎหมายหรือขอสัญญาท่ียังไมมีความ

รัดกุม ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยไดมีวิธีการแกไขและปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ มีการ

กําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติราชการชดใชทุนท่ีเพ่ิมข้ึน มีการจัดอบรมชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจแกผูลา

ศึกษาและขอรับทุนเพ่ือใหมีความตระหนักถึงขอกําหนดในสัญญาและใหผูลาศึกษาและขอรับทุน

สามารถประเมินตนเองไดวาจะสามารถศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดระยะเวลาไดหรือไม มีการกํากับ

ติดตามผลการศึกษาของผูลาศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยติดตามไปยังสถานศึกษาท่ีผูลาศึกษาหรือผูรับ

ทุนไปศึกษาตอ มีการงดการสนับสนุนการศึกษาครั้งตอไปในกรณีท่ีผูท่ีเคยอนุญาตใหลาศึกษาตอและ

รับทุนการศึกษาแลวแตไมสําเร็จการศึกษา มีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑขอกําหนดในสัญญาและขอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีความรัดกุมมากข้ึน โดยมหาวิทยาลัยอีก 2 แหง ยังไมมีการวางมาตรการ

ปองกันและแกไขปญญาท่ีอาจเกิดในอนาคต 

16. ประเด็นเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

16.1  จัดปฐมนิเทศผูท่ีจะไปศึกษาตอตางประเทศและในประเทศ 

16.2 เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารระหวางเวลาท่ีบุคลากรกําลังศึกษาตอโดยสื่อสาร

สมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดความรักและความผูกพันกับองคกร 

16.3 สงขาวสารใหกับบุคลากรท่ีอยูระหวางการศึกษาใหทราบความเคลื่อนไหวและ
ความเปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 
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16.4 จัดสรรจํานวนเงินทุนใหเพียงพอสําหรับการไปศึกษาตอตามสภาพเศรษฐกิจของ

เมืองท่ีไปศึกษาตอในกรณีไปศึกษาตอยังตางประเทศ 

16.5 ควรมีการปรับระยะเวลาในการอนุญาตใหลาศึกษาตอโดยไดรับคาจางระหวางลา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีลาศึกษา 

16.6 กรณีอนุญาตใหขยายระยะเวลาศึกษาตอ ควรปรับระเบียบ ประกาศ ใหไดรับ
คาจางระหวางลาได 

16.7 กําหนดเง่ือนไขในการชดใชสัญญา กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูระหวางปฏิบัติ
หนาท่ีชดใชทุนไมไดรับการตอสัญญาจางถือเปนการผิดเง่ือนไขตามสัญญาตองชดใชคืนทุนใหกับ
มหาวิทยาลัย สาเหตุท่ีตองควรมีการกําหนดเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการประเมิน
เพ่ือตอสัญญาจาง ซ่ึงอาจมีพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายไมผานเกณฑการประเมินและไมไดรับการ
ตอสัญญาจาง สงผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือชดใชทุนตามเง่ือนไนของสัญญาได ซ่ึงกรณีดังกลาว
ยังไมมีการระบุไวในสัญญา  เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาเม่ือมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน 

16.8 กํากับติดตามการรายงานผลการศึกษาของผูลาศึกษาตอทุกรายอยางเขมงวด 
 

หลักเกณฑการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ 

จากการวิเคราะหคดีเชื่อมโยงกับการวิเคราะหการกําหมดหลักเกณฑและวิธีการในการ

อนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ จาก

มหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางจํานวน 5 แหง ผูวิจัยไดใชเกณฑการกําหนดการพิจารณาเพ่ือปรับปรุง 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหนังสือสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาและสัญญาใหทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดังนี้ 

 - ผลการวิเคราะหท่ีมีคามากกวาหรือเทากับ รอยละ 50 ท่ีระบุหลักเกณฑในประเด็นตางๆ 

จะใชเปนหลักเกณฑท่ีตองกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษาและ

การใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- ผลการวิเคราะหท่ีมีคาต่ํากวา รอยละ 21-50 ท่ีระบุหลักเกณฑในประเด็นตางๆ จะใชเปน

หลักเกณฑท่ีควรกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษาและการให

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- ผลการวิเคราะหท่ีมีคาต่ํากวา รอยละ 20 หรือท่ีไมมีคาคะแนน จะไมใชเปนหลักเกณฑท่ีจะ

กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษา

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

สรุปหลักเกณฑการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ ดังนี้ 
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1. หลักเกณฑท่ีตองกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลา

ศึกษาและการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1. บทท่ัวไป 

1.1 ผูมีอํานาจอนุมัติ 

1.2 นิยามบท การใหความหมาย คําวา “ศึกษา”/ “ทุน” / ประเภทของทุน” 

1.3 แนวทางในการพิจารณาใหพนักงาน/ขาราชการลาศึกษา ความจําเปนและ

อัตรากําลัง 

2. หมวดการศึกษาภายในประเทศ 

2.1 คุณสมบัติของผูลาศึกษาตอ 

2.2 การพิจารณาการใหทุนตามอัตรากําลัง 

2.3 ขอยกเวนกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติ 

2.4 ระยะเวลาการอนุมัติใหลา 

2.5 การลาศึกษาโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการบางสวน 

2.6 การขอขยายระยะเวลาศึกษาตอ 

2.7 การขอลาครั้งใหม ในกรณีท่ีเคยไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาแลว 

2.8 ข้ันตอนดําเนินการในการขออนุญาตลาศึกษาตอ 

2.9 การจายคาตอบแทนระหวางลา 

3. หมวดการศึกษา ณ ตางประเทศ 

 3.1 คุณสมบัติของผูลาศึกษาตอ 

3.2 การพิจารณาการใหทุนตามความเหมาะสมและอัตรากําลัง 

3.3 ขอยกเวนกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติ 

3.4 การขอขยายระยะเวลาศึกษาตอ 

3.5 ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศกรณีการลาศึกษาตอดวยทุน จากรัฐบาล 

องคการหรือนิติบุคคลระหวางประเทศ หรือตางประเทศมอบให 

3.6 การขอเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการศึกษาและอํานาจการอนุมัติ 

3.7 การยื่นความประสงคขออยูศึกษาตอดวยทุนอ่ืนนอกจากทุนของรัฐบาล/ทุนของ

หนวยงานระหวางประเทศ/ทุนท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามอบใหแกมหาวิทยาลัย 

� 4. หมวดหมวดการทําสัญญาและการชดใชคืนทุน 

4.1 การจัดทําสัญญาอนุญาตใหไปศึกษาและสัญญาคํ้าประกัน 

4.2 การจัดทําสัญญาอนุญาตใหไปศึกษาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีท่ีลาไปศึกษา

โดยไมไดรับคาจาง 
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4.3 การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญา 

4.4 การชดใชเงินแกมหาวิทยาลัยกรณีท่ีผูลาศึกษาไมกลับมาปฏิบัติตามขอสัญญา 

4.5 การกําหนดบุคคลผูคํ้าประกัน 

� 5. หมวดการกํากับดูแล 

5.1 การรายงานผลการศึกษา/ความกาวหนาของการศึกษาของผูไดรับอนุมัติใหไป

ศึกษาเพ่ือใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ 

5.2 การสั่งยุติการศึกษาในกรณีท่ีผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษามีผลการศึกษาอยูในเกณฑ

ท่ีไมเหมาะสม/ไมมีความกาวหนา/อาจไมสําเร็จการศึกษา 

5.3 การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในกรณีไมสามารถศึกษาใหสําเร็จได 

5.4 การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลา 

5.5 การเรียกตัวผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกลับมาปฏิบัติงานกอนกําหนด 

ระหวางการไปศึกษา 

5.6 การจัดสงวิทยานิพนธเม่ือสําเร็จการศึกษา 

2. หลักเกณฑท่ีควรกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลา

ศึกษาและการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

1. บทท่ัวไป 

1.1 ขอปฏิบัติในระหวางลาศึกษา 

1.2 การเสนอขออนุญาตลาไปศึกษาตอ 

2. หมวดการศึกษา ณ ตางประเทศ 

2.1 ระยะเวลาการอนุมัติใหลา 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการเขียนวิทยานิพนธกอนเดินทางกลับ               

ประเทศไทย 

2.3 อํานาจการพิจารณา/สั่งการ อนุมัติ ของ ก.พ. กรณีกาขอรับทุนซํ้าซอน 

2.4 การสั่งการและรายงานตอ ก.พ. ในกรณีขอรับทุนซํ้าซอน 

2.5 ข้ันตอนดําเนินการในการขออนุญาตลาศึกษาตอโดยใชทุนอ่ืนนอกจากทุนของ

รัฐบาล/ทุนของหนวยงานระหวางประเทศ/ทุนท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามอบใหแกมหาวิทยาลัย 

� 3. หมวดการกํากับดูแล 

3.1 การกํากับดูแลขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอ 

3.2 การออกเดินทางไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 

3.3 การจัดสงวิทยานิพนธเม่ือสําเร็จการศึกษา 

 



61 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

การศึกษาวิจัยเรื่องคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย                  

ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาคําวินิจฉัยคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการใหทุนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 2. เพ่ือวิเคราะหหลักการและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคดีปกครองท่ีเก่ียวของ

กับการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ 3. เพ่ือหาขอเสนอแนะในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรท่ีจะหลีกเลี่ยงจากคดีปกครอง เปนการวิเคราะหเชิง

คุณภาพ โดยศึกษาคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการผิดสัญญาการลาศึกษาตอและสัญญารับทุนในคดี

ปกครองท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว ตลอดถึงการศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการใหการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ และสัมภาษณบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตใหลาศึกษา

และการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ โดยคัดเลือกจากกลุม

ตัวอยางจากเจาหนาท่ีท่ีดูแลดานการการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ จํานวน 5 คน และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณรวมท้ังเอกสาร                

ท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

1. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย  เรื่ อง “คดีปกครองท่ี เ ก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย” โดยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1.1 หลักเกณฑท่ีตองกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ การอนุญาตใหลาศึกษาและ

การใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30 ขอ 

1.2 หลักเกณฑท่ีควรกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ การอนุญาตใหลาศึกษาและ

การใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 10 ขอ 

2. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาหลักเกณฑการบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จากมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยาง จํานวน 5 แหง ผูวิจัยขอนําเสนออภิปราย

ผล ดังนี้ 

 2.1 หลักเกณฑท่ีตองกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษา

และการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวมจํานวน 5 หมวด 

     1. หมวดท่ัวไป จํานวน 3 ขอ  

     2. หมวดการศึกษาภายในประเทศ จํานวน 9 ขอ 
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   3. หมวดการศึกษา ณ ตางประเทศ จํานวน 7 ขอ 

   4. หมวดการทําสัญญาและการชดใชคืนทุน จํานวน 5 ขอ 

   5. หมวดการกํากับดูแล จํานวน 6 ขอ 

2.2 หลักเกณฑท่ีควรกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษา

และการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวมจํานวน 3 หมวด 

     1. หมวดท่ัวไป จํานวน 2 ขอ  

     2. หมวดการศึกษา ณ ตางประเทศ จํานวน 5 ขอ 

3. หมวดการกํากับดูแล จํานวน 3 ขอ 

3. ขอเสนอแนะ 

 3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

 จากการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยาง จํานวน 5 แหง พบวาหลักเกณฑท่ีตอง

กําหนดในเก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร รวมจํานวน 5 หมวด เม่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบสภาพปญหาในดานการ

ปฏิบัติงานและหลักเกณฑทางกฎหมายผูวิจัยจึงเห็นวา หลักเกณฑการอนุญาตใหลาศึกษาและการให

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางจํานวน 30 ขอ จึงเหมาะสมในการเปนตนแบบใน

การศึกษาขอ เพ่ือปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ซ่ึงจะไดมีการเสนอตอคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงานเพ่ือใหดําเนินการ

พิจารณาในการแกไข ปรับปรุง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนหนังสือสัญญาท่ีเก่ียวของกับการ

อนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ใหมีความคลองตัวในการนําไปปฏิบัติเพ่ือลดการกระทําผิดเง่ือนไขและสัญญาเก่ียวของ

กับการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาและหลีกเหลี่ยงคดีปกครองท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

จากการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยาง จํานวน 5 แหง พบวาหลักเกณฑท่ีควรกําหนดใน

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เก่ียวกับการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวมจํานวน 5 หมวด เม่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบ

หลักเกณฑ ผูวิจัยจึงเห็นวา หลักเกณฑการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางจํานวน 10 ขอ จึงเหมาะสมในการเปนตนแบบในการศึกษาขอ เพ่ือ

ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงจะไดมี

การเสนอตอคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงานเพ่ือใหดําเนินการพิจารณาในการแกไข 

ปรับปรุง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนหนังสือสัญญาท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตใหลาศึกษา

และการใหทุนการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใหมีความ
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คลองตัวในการนําไปปฏิบัติเพ่ือลดการกระทําผิดเง่ือนไขและสัญญาเก่ียวของกับการอนุญาตใหลา

ศึกษาและการใหทุนการศึกษาและหลีกเหลี่ยงคดีปกครองท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

     การศึกษาหลักเกณฑการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษา ตลอดจนคดี

ปกครองท่ีเก่ียวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ                  

เพ่ือสามารถหาแนวทางในการนํามาปฏิบัติและพัฒนา การแกไข ปรับปรุง ประกาศ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูการลดการกระทําผิด

เง่ือนไขและการผิดสัญญาท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนการศึกษาแกบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือไปศึกษาตอและหลีกเหลี่ยงคดีปกครองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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มหาวิทยาลัย .............................................. 

 

 
 

 
 

แบบสัมภาษณ 
ประกอบการทําวิจัยการศึกษาวิจัยเรื่องคดีปกครองท่ีเกี่ยวของกับการผิดสัญญาทุนการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย 
 

โปรดใสเครื่องหมาย   ในชอง  ท่ีกําหนด และ/หรือกรอกขอความใหสมบูรณ 
 

๑. มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอในสาย
งานใดบาง 
 เฉพาะสายวิชาการ 
 เฉพาะสายสนับสนุน 
 มีการสนับสนุนท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................. 

 
๒. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยของทานไดมีการออก ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ หรือบทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของนี้บาง 
 ๒.๑ ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการลาศึกษาตอ 

(โปรดระบุชื่อ ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวของลาศึกษาตอ) 
๑. .................................................................................................................................... 
๒. .................................................................................................................................... 
๓. .................................................................................................................................... 
๔. .................................................................................................................................... 
๕. .................................................................................................................................... 
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 ๒.๒ ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการใหทุนการศึกษา 
(โปรดระบุชื่อ ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวกับการใหทุนการศึกษา) 
๑. .................................................................................................................................... 
๒. .................................................................................................................................... 
๓. .................................................................................................................................... 
๔. .................................................................................................................................... 
๕. .................................................................................................................................... 

 ๒.๓ กฎหมายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
๑. .................................................................................................................................... 
๒. .................................................................................................................................... 
๓. .................................................................................................................................... 
๔. .................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : เนื่องจากเอกสารบางฉบับไมสามารถสืบคนจากระบบอิเล็กทรอนิกสได จึงขอความ
อนุเคราะหในการขอสําเนาเอกสารเพ่ือประกอบการสัมภาษณ อาทิ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
แบบฟอรมสัญญาลาศึกษา/สัญญารับทุนการศึกษา 
 

๓.  ทานมีความเห็นวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการ
อนุญาตใหบุคลากรลาไปศึกษา/ใหทุนบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัยของทาน มี
ความรัดกุมแลวหรือไม 
 มีความรัดกุม  
 ยังไมมีความรัดกุม 

 

๔. ในอนาคต มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับ
การใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุนแกบุคคลกรเพ่ือไปศึกษาตอ หรือไม 
 มีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ใหมีความรัดกุมในการบังคับใชมากข้ึน 
 ยังไมมีนโยบายในขณะนี้ 
 

๕. การบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุนไป
ศึกษาแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัยของทาน ตลอดจนถึงข้ันตอนการ
ดําเนินงานในสวนดังกลาวนี้ ทานพบปญหา และอุปสรรค หรือไมอยางไร 
 ไมพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (โปรดระบุปญหาท่ีพบ) 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................  
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๖. ในการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยของทานมีการดําเนินการใดบาง ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 จัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาตอ ท้ังใน

กรณีการไปศึกษาตอภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ  
 จัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังในกรณี

การไปศึกษาตอภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ 
 

๗. ในการดําเนินการจัดทําสัญญาตามขอ ๖ มีการจัดทําสัญญาท้ังสิ้นจํานวนก่ีฉบับ ตอผูลา
ศึกษา/ ตอผูรับทุน ๑ ราย 
 ๒ ฉบับ 
 ๓ ฉบับ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................... 

 

๘. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอ (ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปจจุบัน) มหาวิทยาลัยของทานพบ
ปญหาในเรื่อง ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญาบาง
หรือไม  
 ไมพบการกระทําผิดสัญญา 
 พบการกระทําผิดสัญญา 

  
๙. จากปญหาตามขอ ๘ มีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากรณีกระทําผิดสัญญา มีจํานวนก่ี

ราย 
 ๑ - ๓ ราย 
 ๓ - ๕ ราย 
 ๕ - ๑๐ ราย 
 มากกวา ๑๐ ราย 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................... 

๑๐. ในกรณีท่ีพบการกระทําผิดสัญญา สาเหตุท่ีพบมีกรณีใดบาง ดังตอไปนี้  
หมายเหตุ : ทานสามารถใสเครื่องหมาย  ใน  ไดมากกวา ๑ ขอ ในกรณีพบหลาย
สาเหตุ 
 ๑๐.๑ กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไดลาออกจาการปฏิบัติงานระหวางการ

ชดใชทุนคืนตามสัญญา 
(โปรดระบุจํานวนกรณีท่ีมีการผิดสัญญา) จํานวน...................................ราย 
ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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 ๑๐.๒ กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา พนสภาพนักศึกษา/ไมสําเร็จการศึกษา
ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา/ก.พ. มีคําสั่งใหยุติการศึกษาแตผูขอลา
ศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไมยอมกลับมาชดใชคืนทุน 
(โปรดระบุจํานวนกรณีท่ีมีการผิดสัญญา) จํานวน.....................................ราย 
ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 ๑๐.๓ กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา สําเร็จการศึกษาแตไมกลับมาชดใชคืน
ทุน 
(โปรดระบุจํานวนกรณีท่ีมีการผิดสัญญา) จํานวน.....................................ราย 
ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 ๑๐.๔ กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ถูกปลกออก/ใหออก/ไลออกจาก
ราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ระหวางชดใชคืนทุน 
(โปรดระบุจํานวนกรณีท่ีมีการผิดสัญญา) จํานวน.....................................ราย 
ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 ๑๐.๕ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
๑. .................................................................................................................................... 

(โปรดระบุจํานวนกรณีท่ีมีการผิดสัญญา) จํานวน.....................................ราย 
ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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๒. .................................................................................................................................... 
(โปรดระบุจํานวนกรณีท่ีมีการผิดสัญญา) จํานวน.....................................ราย 

ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

๑๑. จากปญหาตามขอ ๑๐ ทานไดมีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้ และ
ยินยอมชําระหนี้ หรือไม 
 ไมมี  
 มี (ตอบคําถามตอในขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒) 
๑๑.๑ มีจํานวนก่ีรายท่ีสามารถเจรจาใหทําการชําระหนี้ได 
 ๑ ราย  ๒ ราย   ๓ ราย  ๔ ราย  ๕ ราย 

  
 ๖ ราย  ๗ ราย   ๘ ราย  ๙ ราย  ๑๐ ราย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................... 
๑๑.๒ มีจํานวนก่ีรายท่ีไมสามารถเจรจาใหทําการชําระหนี้ไดและถูกฟองเปนคดีตอศาล

ปกครอง 
 ๑ ราย  ๒ ราย   ๓ ราย  ๔ ราย  ๕ ราย 

  
 ๖ ราย  ๗ ราย   ๘ ราย  ๙ ราย  ๑๐ ราย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................. 

 
๑๒.  ปจจุบันมหาวิทยาลัยของทานมีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาให

ทุนการศึกษาท้ังสิ้นก่ีคดี 
 ๑ คดี  ๒ คดี   ๓ คดี  ๔ คดี  ๕ คดี  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
 

๑๓. คดีท่ีฟองตอศาลปกครองในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวมีท้ังสิ้นก่ีคดี ผลคําพิพากษาเปนเชนไร 
 ๑ คดี  ๒ คดี   ๓ คดี  ๔ คดี  ๕ คดี  
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................... 

 (โปรดระบุหมายเลขคดี) 
๑. ........................................................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................................................... 
๓. ........................................................................................................................................... 
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๑๔. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ทานมีความเห็นวา
ปญหาสวนใหญเกิดจากสาเหตุใด 
หมายเหตุ : ทานสามารถใสเครื่องหมาย  ใน  ไดมากกวา ๑ ขอ ในกรณีพบหลาย
สาเหตุ 
 ๑๔.๑ เกิดจากตัวบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามขอสัญญา 

ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

 ๑๔.๒ เกิดจากชองวางของขอกฎหมายหรือขอสัญญาท่ีไมมีความรัดกุมมากพอ 
ทานมีวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาในกรณีดังกลาวนี้หรือไมอยางไร (โปรดระบุ) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

๑๕. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยของ
ทานมีมาตรการหรือแนวทางในการแกปญหา หรือปองกันปญหาดังกลาวหรือไมอยางไร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  
 

๑๖. ทานมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนไปศึกษาตอ 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการเกิดปญหาการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาให
ทุนการศึกษา ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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ผลกาจากากรสัมภาษณกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 5 แหงพบวา 
มหาวิทยาลัยท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 

1. มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอในสาย
งาน โดยมีการสนับสนุนท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยของทานไดมีการออก ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือบทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
2.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการลาศึกษาตอ 

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2552 

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง การกําหนดวันทํางาน 
หลักเกณฑการลา และการจายคาจางระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2550 

2.2 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการใหทุนการศึกษา 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวย ทุนการศึกษา 

ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง การกําหนดคุฯสมบัติ

และหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง การกําหนดคุฯสมบัติ
และหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศและ
ตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) 

2.3 กฎหมายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา และฝกอบรม

ภายในประเทศ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติวิจัย และ

ดูแล ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน กรณีรับทุนลา

ศึกษา ฝกอบรมฯ พ.ศ. 2548 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความเห็นวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

และข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการอนุญาตใหบุคลากรลาไปศึกษา/ใหทุนบุคลากรเพ่ือไป
ศึกษายังไมมีความรัดกุมเพียงพอ 
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4. ในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ ใหมีความรัดกุมในการบังคับใชมากข้ึน   

5. ในการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุน
ไปศึกษาแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ตลอดจนถึงข้ันตอนการดําเนินงานในสวนดังกลาวนี้ พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1. กรณีขอขยายระยะเวลาศึกษาตอเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศ 
2. กรณีผูลาศึกษาตอและผูรับทุนขอยกเลิกสัญญากอสําเร็จการศึกษา 
3. ระยะเวลาอนุญาตใหลาศึกษาตอโดยไดรับคาจางระหวางลา 
4. กรณีขออนุญาตใหไปศึกษาไมตรงกับหลักสูตรท่ีศึกษา 

6. ในการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาตอ ท้ังใน
กรณีการไปศึกษาตอภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ  

2. จัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังใน
กรณีการไปศึกษาตอภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ 

7. ในการดําเนินการจัดทําสัญญาตามขอ 6 มีการจัดทําสัญญาท้ังสิ้นจํานวน 3 ฉบับ ตอผูลา
ศึกษาตอ/ผูรับทุน 1 ราย 

8. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอ (ตั้งแต พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร พบปญหาในเรื่อง ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไข
ท่ีระบุในขอสัญญา  

9. จากปญหาตามขอ 8 มีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากรณีกระทําผิดสัญญา มากกวา    
10 ราย 

10. ในกรณีท่ีพบการกระทําผิดสัญญา สาเหตุท่ีพบมีกรณีใดบาง ดังตอไปนี้  
1. กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ถูกปลกออก/ใหออก/ไลออกจาก

ราชการ /พนั ก งานมหาวิทยาลั ย  ระหว า งชดใช คืน ทุน  จํ านวน  1  ราย                           
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีวิธีแกไขปญหาในกรณีดังกลาว
นี้โดยเรียกใหชดใชคืนทุนตามเง่ือนไขในสัญญา โดยกรณีจะตองชดใชคืนทุนผูผิด
สัญญาสามารถชดใชเต็มตามจํานวน หรืออาจขอผอนชําระใชคืนทุนไดเนื่องจาก
ปญหาดังกลาวเปนปญหาของผูลาศึกษา/ผูรับทุน ท่ีกระทําความผิดจนถูกปลดออก 
/ใหออก/ไลออกจากราชการ ซ่ึงจะไมสามารถทราบไดวากระทําความผิดฐานใด จึง
ไมสามารถหาวิธีการปองกันปญหาได 

2. การขอยกเลิกสัญญา จํานวน 1 ราย 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรียกใหชดใชคืนทุนตามเง่ือนไข 
ในสัญญา สําหรับวิธีการปองกันปญหาดังกลาวนี้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คือตองมี 
การกําหนดไวในระเบียบ/ประกาศ ใหชัดเจน ผูลาศึกษาตอ/รับทุนการศึกษา ไม 
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สามารถยกเลิกสัญญาไดหรือหากตองมีการยกเลิกสัญญาก็จะตองมีการกําหนด 
เง่ือนไขการชดใชทุนอยางชัดเจน โดยการขอยกเลิกสัญญาเปนการผิดเง่ือนไขใน 
สัญญารับทุน 

11. จากปญหาตามขอ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดมีการเรียกใหผูผิด
สัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้ และยินยอมชําระหนี้  

12.  ปจจุบันมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีคดีพิพาทเก่ียวกับ
การผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษาท้ังสิ้นก่ีคดี จํานวน 1 คดี และกําลัง
ดําเนินการยืนฟองอีก 1 คดี 

13. คดีท่ีฟองตอศาลปกครองในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวมีท้ังสิ้นจํานวน 1 คดี ผลคําพิพากษาศาลมีคําสั่ง
ใหชนะคดีผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทุนใหกับมหาวิทยาลัยเทากับจํานวนท่ียังคงคางชําระ 

14. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา เห็นวาปญหาสวน
ใหญเกิดจากสาเหตุใด 
14.1 เกิดจากตัวบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามขอสัญญา 

ซ่ึงวิธีแกไขปญหาในกรณีดังกลาวคือพยายามชี้แจงและอธิบายเง่ือนไขสัญญาใหผูผิด
สัญญาเขาใจกอนจะดําเนินการเรียกใหชดใชทุนคืนตามสัญญา กรณีตองคืนเงินก็จะ
ดําเนินการแจงใหผูผิดสัญญารับทราบวาสามารถผอนชําระหนี้ได และมีการวาง
มาตรการปองกันปญหาดังกลาวนี้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตโดยแจงเง่ือนไขในสัญญาลา
ศึกษาตอ และสัญญารับทุนใหผูลาศึกษาตอและผูรับทุนทราบในวันท่ีมาทําสัญญา                     
ทุกครั้ง 

14.2 เกิดจากชองวางของขอกฎหมายหรือขอสัญญาท่ีไมมีความรัดกุมมากพอ 
ซ่ึงวิธีแกไขปญหาในกรณีดังกลาวคือกอนดําเนินการจะมีการปรึกษาฝายกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยและหาขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือนํามาประกอบการดําเนินงาน และ
มีการวางมาตรการปองกันปญหาดังกลาวนี้ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตโดยปรับแก
กฎหมายท่ีเก่ียวของและแกไขเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาใหมีความชัดเจน 

15. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา มีมาตรการหรือ
แนวทางในการแกปญหา หรือปองกันปญหาดังกลาว ดังนี้ 
1. มีการติดตามความกาวหนาของการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
2. กรณีผูลาศึกษาตอ/ผูรับทุน ไมรายงานผลการศึกษาจะมีการติดตามผลไปยังสถานศึกษา

ของผูลาศึกษาตอ/ผูรับทุน 
3. กรณีผูท่ีเคยอนุญาตใหลาศึกษาตอและรับทุนการศึกษาแลวแตไมสําเร็จการศึกษา อาจ

ไมไดรับการสนับสนุนการศึกษาครั้งตอไป 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการ

อนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนไปศึกษาตอ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการเกิดปญหา
การผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
1. ควรมีการปรับระยะเวลาในการอนุญาตใหลาศึกษาตอโดยไดรับคาจางระหวางลาให

สอดคลองกับหลักสูตรท่ีลาศึกษา 
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2. กรณีอนุญาตใหขยายระยะเวลาศึกษาตอ ควรปรับระเบียบ ประกาศ ใหไดรับคาจาง
ระหวางลาได 

3. กําหนดเง่ือนไขในการชดใชสัญญา กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูระหวางปฏิบัติหนาท่ี
ชดใชทุนไมไดรับการตอสัญญาจางถือเปนการผิดเง่ือนไขตามสัญญาตองชดใชคืนทุน
ใหกับมหาวิทยาลัย สาเหตุท่ีตองควรมีการกําหนดเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยจะตอง
ไดรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง ซ่ึงอาจมีพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายไมผานเกณฑ
การประเมินและไมไดรับการตอสัญญาจาง สงผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือชดใชทุน
ตามเง่ือนไนของสัญญาได ซ่ึงกรณีดังกลาวยังไมมีการระบุไวในสัญญา  เพ่ือเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาเม่ือมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน 
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มหาวิทยาลัยท่ี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

2. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยมีการออก ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ 
บทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
2.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการลาศึกษาตอ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2.2 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการใหทุนการศึกษา 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง สงเสริมพัฒนาอาจารยใหม 

3. มหาวิทยาลัยมีความเห็นวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง
การอนุญาตใหบุคลากรลาไปศึกษา/ใหทุนบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอมีความรัดกุมเพียงพอ 

4. ในอนาคต มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการให
บุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุนแกบุคคลกรเพ่ือไปศึกษาตอใหมีความรัดกุมในการบังคับใช
มากข้ึน 

5. ในการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุน
ไปศึกษาแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงข้ันตอนการดําเนินงานใน
สวนดังกลาวนี้ ยังพบปญหา และอุปสรรค คือเง่ือนไขการรับทุนและจํานวนทุนไมเพียงพอ  

6. ในการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ใหมีการจัดทําสัญญาและ
สัญญาคํ้าประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ 

7. ในการดําเนินการจัดทําสัญญาตามขอ 6 มีการจัดทําสัญญาท้ังสิ้นจํานวน 2 ฉบับ ตอผูลา
ศึกษาตอ/ผูรับทุน 1 ราย 

8. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยยังพบปญหาในเรื่อง ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับ
ทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญา  

9. จากปญหาตามขอ 8 มีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากรณีกระทําผิดสัญญา มีจํานวน
มากกวา 10 ราย 

10. ในกรณีท่ีพบการกระทําผิดสัญญา สาเหตุท่ีพบมีกรณีดังตอไปนี้  
10.1 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไดลาออกจาการปฏิบัติงานระหวางการชดใช

ทุนคืนตามสัญญาการแกไขปญหาในกรณีดังกลาว คือ ใหผูผิดสัญญาปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการชดใชทุน และยังไมไดวางมาตรการปองกัน 

10.2 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา พนสภาพนักศึกษา/ไมสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา/ก.พ.มีคําสั่งใหยุติการศึกษาแตผูขอลาศึกษา/
ผูขอรับทุนการศึกษา ไมยอมกลับมาชดใชคืนทุน  



466 
 

การแกไขปญหาในกรณีดังกลาว คือ แกไขโดยบังคับตามเง่ือนไขของสัญญาและยัง
ไมไดวางมาตรการปองกัน 

10.3 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา สําเร็จการศึกษาแตไมกลับมาชดใชคืนทุน 
โดยปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไขและยังไมไดวางมาตรการปองกัน 

11. จากปญหาตามขอ 10 มหาวิทยาลัยไมมีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้ 
และยินยอมชําระหนี้  

12. ปจจุบันมหาวิทยาลัยของมีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาให
ทุนการศึกษาท้ังสิ้นคดี จํานวน 33 คดี 

13. คดีท่ีฟองตอศาลปกครองในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวมีท้ังสิ้นจํานวน 1 คดี ตามหมายเลขคดีแดงท่ี 
2533/2552 ผลคําพิพากษามหาวิทยาลัยชนะคดี 

14. สําหรับปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ขณะนี้ยังไมพบ
ปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามขอสัญญาหรือเกิดจากชองวางของขอกฎหมายหรือ
ขอสัญญาท่ีไมมีความรัดกุมมากพอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปดรับบุคลากรท่ีจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกในสายวิชาการเพ่ือลดปญหาการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ 

15. สําหรับปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ยังไมพบปญหา
ในกรณีดังกลาวนี้ 

16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการอนุญาตใหลาศึกษา
และการใหทุนไปศึกษาตอ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการเกิดปญหาการผิดสัญญา
อนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

1.  จัดปฐมนิเทศผูท่ีจะไปศึกษาตอตางประเทศและในประเทศ 
2. เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารระหวางเวลาท่ีบุคลากรกําลังศึกษาตอโดยสื่อสาร 

สมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดความรักและความผูกพันกับองคกร 
3. สงขาวสารใหกับบุคลากรท่ีอยูระหวางการศึกษาใหทราบความเคลื่อนไหวและความ 

เปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 
4. จัดสรรจํานวนเงินทุนใหเพียงพอสําหรับการไปศึกษาตอตามสภาพเศรษฐกิจของเมืองท่ี

ไปศึกษาตอในกรณีไปศึกษาตอยังตางประเทศ 
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มหาวิทยาลัยท่ี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

2. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยของทานไดมีการออก ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือบทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของนี้ ดังนี้ 
2.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการลาศึกษาตอ 

1. ระสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 
2.2 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการใหทุนการศึกษา 

2. ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน พ.ศ. 2531 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 

2.3 กฎหมายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ

วิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 
3. มหาวิทยาลัยมีความเห็นวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง

การอนุญาตใหบุคลากรลาไปศึกษา/ใหทุนบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอมีความรัดกุมเพียงพอ 
4. ในอนาคต มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการให

บุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุนแกบุคคลกรเพ่ือไปศึกษาตอใหมีความรัดกุมในการบังคับใช
มากข้ึน 

5. ในการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุน
ไปศึกษาแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงข้ันตอนการดําเนินงานใน
สวนดังกลาวนี้ ยังพบปญหา และอุปสรรค คือ ระเบียบท่ีเก่ียวกับการลาศึกษาตอของ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติกันคนละฉบับ ทําใหเกิดการปฏิบัติงานท่ี
ยุงยากและเกิดความเลื่อมล้ํา 

6. ในการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ใหมีการจัดทําสัญญาและ
สัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาตอ ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ จํานวน 6 ฉบับ และจัดทําสัญญา
และสัญญาคํ้าประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ จํานวน 3 ฉบับ 

7. ในการดําเนินการจัดทําสัญญาตามขอ 6 มีการจัดทําสัญญาท้ังสิ้นจํานวน 2 ฉบับ ตอผูลา
ศึกษาตอ/ผูรับทุน 1 ราย 

8. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยยังพบปญหาในเรื่อง ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับ
ทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญา  

9. จากปญหาตามขอ 8 มีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากรณีกระทําผิดสัญญา มีจํานวน             
5 - 10 ราย 
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10. ในกรณีท่ีพบการกระทําผิดสัญญา สาเหตุท่ีพบมีกรณีดังตอไปนี้  

10.1 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไดลาออกจาการปฏิบัติงานระหวางการชดใช 
ทุนคืนตามสัญญา จํานวน 2 ราย ซ่ึงมีแนวทางแกไขโดยผูผิดสัญญาจะตองปฏิบัติ
ขอกําหนดตามสัญญา 

10.4 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา สําเร็จการศึกษาแตไมกลับมาชดใชคืนทุน 
โดยปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไขและยังไมไดวางมาตรการปองกัน 

10.5 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ถูกปลกออก/ใหออก/ไลออกจากราชการ/ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ระหวางชดใชคืนทุน โดยปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไขและยัง
ไมไดวางมาตรการปองกัน 

11. จากปญหาตามขอ 10 มหาวิทยาลัยไมมีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้ 
และยินยอมชําระหนี้  

12. ปจจุบันมหาวิทยาลัยของมีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาให
ทุนการศึกษาท้ังสิ้นคดีมากกวา 5 คดี 

13. ยังไมพบคดีท่ีฟองตอศาลปกครองในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวมีท้ังสิ้นก่ีคดี ผลคําพิพากษาเปนเชนไร 
14. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ทานมีความเห็นวา

ปญหาสวนใหญเกิดจาก เกิดจากตัวบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามขอสัญญา จึงวิธีแกไขปญหาในกรณี
ดังกลาวโดยรับบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัยในแตละ
สายงานเพ่ือลดการใหทุนการศึกษา 

15. ยังไมพบปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา เนื่องจากเม่ือ
มีการผิดสัญญาก็มีการดําเนินการตามกฎหมาย 

16. มหาวิทยาลัยไมมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนไป
ศึกษาตอ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการเกิดปญหาการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/
สัญญาใหทุนการศึกษา ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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มหาวิทยาลัยท่ี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

2. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยของทานไดมีการออก ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือบทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของนี้ ดังนี้ 
2.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการลาศึกษาตอ 

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. 2550 

2.2 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการใหทุนการศึกษา 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยทุนการศึกษา ฝกอบรม

และดูงาน พ.ศ. 2549 
2. ประการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการให

ทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน พ.ศ. 2552 และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
3. มหาวิทยาลัยมีความเห็นวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง

การอนุญาตใหบุคลากรลาไปศึกษา/ใหทุนบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอยังไมมีความรัดกุมเพียงพอ 
4. ในอนาคต มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการให

บุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุนแกบุคคลกรเพ่ือไปศึกษาตอใหมีความรัดกุมในการบังคับใช
มากข้ึน 

5. ในการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุน
ไปศึกษาแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงข้ันตอนการดําเนินงานใน
สวนดังกลาวนี้ ยังพบปญหา และอุปสรรค คือ ระเบียบไมมีตัวอยางสัญญาแนบทายทําให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนําสัญญาจากท่ีอ่ืนมาใชบังคับ ทําใหสัญญามีความขัดแยงกับระเบียบ 
และระเบียบขัดแยงกับแนวคําพิพากษา ทําใหตองยึดสัญญาเปนหลัก  

6. ในการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ใหมีการจัดทําสัญญาและ
สัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาตอ ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ และจัดทําสัญญาและสัญญาคํ้า
ประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอภายในประเทศ 
และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ 

7. ในการดําเนินการจัดทําสัญญาตามขอ 6 มีการจัดทําสัญญาท้ังสิ้นจํานวน 2 ฉบับ ตอผูลา
ศึกษาตอ/ผูรับทุน 1 ราย 

8. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยยังพบปญหาในเรื่อง ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับ
ทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญา  

9. จากปญหาตามขอ 8 มีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากรณีกระทําผิดสัญญา มีจํานวน
มากกวา 10 ราย 
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10. ในกรณีท่ีพบการกระทําผิดสัญญา สาเหตุท่ีพบมีกรณีดังตอไปนี้  

10.1 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไดลาออกจาการปฏิบัติงานระหวางการชดใช 
ทุนคืนตามสัญญา โดยปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไขและยังไมไดวางมาตรการปองกัน 

10.2 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา พนสภาพนักศึกษา/ไมสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา/ก.พ. มีคําสั่งใหยุติการศึกษาแตผูขอลาศึกษา/ผู
ขอรับทุนการศึกษา ไมยอมกลับมาชดใชคืนทุน โดยปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไขและยัง
ไมไดวางมาตรการปองกัน 

10.3 กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ถูกปลกออก/ใหออก/ไลออกจากราชการ/ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ระหวางชดใชคืนทุน จํานวน 2 ราย โดยปจจุบันยังไมมีแนว
ทางแกไขและยังไมไดวางมาตรการปองกัน 

10.4 กรณีพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 3 ราย โดยปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไขและ
ยังไมไดวางมาตรการปองกัน 

11. จากปญหาตามขอ 10 มหาวิทยาลัยมีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้ 
และยินยอมชําระหนี้ มีจํานวน 2 ราย ท่ีสามารถเจรจาใหรับสภาพหนี้ได โดยอีก 2 รายมา
สามารถเจรจาได 

12. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา
ท้ังสิ้นคดี จํานวน 2 คดี 

13. มีคดีท่ีฟองตอศาลปกครองในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวมีท้ังสิ้นจํานวน 2 คดี  
14. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา เห็นวาปญหาสวน

ใหญเกิดจากตัวบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามขอสัญญา แกไขโดยการ ข้ีแจงใหผูลาศึกษาตระหนักถึง
ขอกําหนดในสัญญา กํากับติดตามใหผูลาศึกษารายงานผลทุกภาคการศึกษาเกิดจากชองวาง
ของขอกฎหมายหรือขอสัญญา แกไขโดยปรับปรุงหลักเกณฑขอกําหนดใหรัดกุมและเขมขน
ข้ึน 

15. จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ไดวางมาตรการ
ปองกันโดยกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติราชการหรือใหเงินทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

16. มหาวิทยาลัยขอเสนอแนะใหมีการกํากับติดตามรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาของผู
ลาศึกษาตอทุกรายอยางเขมงวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



471 
 

 
มหาวิทยาลัยท่ี 5 มหาวิทยาลัยนครพนม 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอเฉพาะสาย
วิชาการ 

2. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยของทานไดมีการออก ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือบทกฎหมายอ่ืนใดเพ่ือประกอบการบริหารงานในสวนท่ีเก่ียวของนี้ ดังนี้ 
2.1 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการลาศึกษาตอ 

1. ระเบียบสวนกลาง เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหขาราชการไป
ศึกษาตอ ฝกอบรมและปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549  

2.2 ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการใหทุนการศึกษา 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการใหการสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2551 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 
3. มหาวิทยาลัยมีความเห็นวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง

การอนุญาตใหบุคลากรลาไปศึกษา/ใหทุนบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอยังไมมีความรัดกุมเพียงพอ 
4. ในอนาคต มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการให

บุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุนแกบุคคลกรเพ่ือไปศึกษาตอใหมีความรัดกุมในการบังคับใช
มากข้ึน 

5. ในการบังคับใชระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอ/การใหทุน
ไปศึกษาแกบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงข้ันตอนการดําเนินงานใน
สวนดังกลาวนี้ ยังพบปญหา และอุปสรรค คือ ปญหาท่ีคัดเลือกบุคลากรท่ีไดรับทุน ยังไมมี
เกณฑท่ีแนชัด ผูท่ีรับทุนยังขาดความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาทุน เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของไมติดตามผูท่ีไดรับทุน และปญหาเรื่องการผิดสัญญาทุน 

6. ในการใหบุคลากรลาไปศึกษาตอนั้น มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ใหมีการจัดทําสัญญาและ
สัญญาคํ้าประกัน ในกรณีการอนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาตอ ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ และจัดทําสัญญาและสัญญาคํ้า
ประกัน ในกรณีผูลาไปศึกษาขอรับทุนการศึกษา ท้ังในกรณีการไปศึกษาตอภายในประเทศ 
และการไปศึกษาตอ ณ ยังตางประเทศ 

7. ในการดําเนินการจัดทําสัญญาตามขอ 6 มีการจัดทําสัญญาท้ังสิ้นจํานวน 2 ฉบับ ตอผูลา
ศึกษาตอ/ผูรับทุน 1 ราย 

8. ในการใหบุคลากรไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยยังพบปญหาในเรื่อง ผูขอลาศึกษา/ผูขอรับ
ทุนการศึกษา กระทําผิดเง่ือนไขท่ีระบุในขอสัญญา  

9. จากปญหาตามขอ 8 มีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษากรณีกระทําผิดสัญญา มีจํานวน     
5 - 10 ราย 

10 ในกรณีท่ีพบการกระทําผิดสัญญา สาเหตุท่ีพบมีกรณีดังตอไปนี้  
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10.1  กรณีท่ีผูขอลาศึกษา/ผูขอรับทุนการศึกษา ไดลาออกจาการปฏิบัติงานระหวางการชดใช 
ทุนคืนตามสัญญา แนวทางแกไข คือ รียกใหชดใชตามสัญญาทุนและบังคับตาม               
สัญญาทุน 

10.2   กรณีผูลาศึกษาลาศึกษาเกินกวาท่ีระเบียบกําหนดไว โดยมหาวิทยาลัยก็อนุญาตใหลา 
ศึกษาไดซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ แนวทางแกไข คือ 1.ทําหนังสือใหรายงานและเหตุท่ี
ไมสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด 2. สงเจาหนาท่ีติดตามและบังคับตามสัญญา 3.ขอเขา
กลับปฏิบัติงานและขอยุติการศึกษากอนครบกําหนด 4. สงใหกลับเขาปฏิบัติงานและให
ทํารายงานการศึกษาตอและสาเหตุท่ีขอกลับเขาปฏิบัติงาน 5.สงเจาหนาท่ีติดตามและ
บังคับตามสัญญา 

11 จากปญหาตามขอ 10 มหาวิทยาลัยมีการเรียกใหผูผิดสัญญาเขามาเจรจาเพ่ือรับสภาพหนี้ 
และยินยอมชําระหนี้ มีจํานวน 2 ราย ท่ีสามารถเจรจาใหรับสภาพหนี้ได  

12 ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาให
ทุนการศึกษาข้ึนสูศาลปกครอง 

13 ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีคดีพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาลาศึกษาตอ/สัญญาให
ทุนการศึกษาข้ึนสูศาลปกครองจึงยังไมมีคดีถึงท่ีสุด 

14 จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา เห็นวาปญหาสวน
ใหญเกิดจากตัวบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามขอสัญญา แกไขโดยการ กําหนดเสนอกอนรับทุน 
จะตองมีการจัดอบรมผูท่ีขอรับทุนและทําความเขาใจและสามารถประเมินตนเองไดวาจะ
สามารถจะสําเร็จการศึกษาตามกําหนดไดหรือไม 

15 จากปญหาในการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/สัญญาใหทุนการศึกษา ไดวางมาตรการ
ปองกันโดยจัดการอบรมเก่ียวกับการลาศึกษาและการขอรับทุนเพ่ือไปศึกษาตอ เพ่ือใหผูท่ี
ประสงคขอรับทุนมีความรูความเขาใจและประเมินตนเองไดวาจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
และสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาไดหรือไม 

16 มหาวิทยาลัยไมมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการอนุญาตใหลาศึกษาและการใหทุนไป
ศึกษาตอ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการเกิดปญหาการผิดสัญญาอนุญาตใหลาศึกษาตอ/
สัญญาใหทุนการศึกษา ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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ประวัติคณะผูวิจัย 
 

1.ช่ือ นามสกุล   นางสาวลัดดาพร สุขแกวฟา 
 
2. ตําแหนง นิติกร 
 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 

สํานักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
   96  หมู  3  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

โทรศัพทและโทรสาร :  (02)  441-6000 ตอ 2176  
E-mail :  Laddaporn.suk@rmutr.ac.th , som_o_sau@hotmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย หลักสูตร 4 ป สาขานิติศาสตร , “ป พ.ศ.        
                   2551” 
 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

หลักสูตรวิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ รุน 32 
พ.ศ. 2551 

 
6. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

เคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย เรื่อง การบริหารทรัพยสินและการจัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
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ประวัติคณะผูวิจัย 
 

1.ช่ือ นามสกุล   วาท่ีรอยตรีหญิงปทุมมาศ ยงยุทธ 
 
2. ตําแหนง นิติกร 
 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 

สํานักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
   96  หมู  3  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

โทรศัพทและโทรสาร :  (02)  441-6000 ตอ 2176  
E-mail :  Phatummas.yon@rmutr.ac.th , phoomolk514@hotmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง หลักสูตร 4 ป สาขานิติศาสตร , “ป พ.ศ.        
                   2552” 
 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

- 
 
6. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

ไดเปนรวมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การบริหารทรัพยสินและการจัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
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