คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเล่ ม นี้ ไ ด้ จั ด ทาขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ตาแหน่ง นิติกรของสานักงานกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในตาแหน่งนิ ติกร
ได้ทราบถึงการจัดโครงสร้างองค์กรว่าสานักงานกฎหมายมี การแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างไร
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานเป็นอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิ บัติงานในตาแหน่งนิติกร มีหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างไร ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และบัญชีควบคุม หรือกากับงานด้าน
ต่างๆ ที่มีความสาคัญและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีเรื่องใดบ้าง ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา มี
หน้าที่ต้องกากับดูแลการปฏิบัติงานของนิติกรในสังกัด เล็งเห็นว่าข้อมูลที่กล่าวถึง เป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญ และเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกรควรได้ทราบ และทา
ความเข้าใจใน เบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิ บัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน
องค์กรต่อไป

นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

สารบัญ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๖

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักงานกฎหมาย
ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
ข้อมูลในการปฏิบัติงาน

หน้า
๑
๓
๔
๕
๖
๓๐

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนกฎหมำย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
๒. ที่ตั้ง
อำคำรสำรนิเทศ ๕๐ ปี ชั้น G มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เลขที่ ๕๐ ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๑๑๓ ต่อ ๔๐๒๙ – ๔๐๓๕ โทรสำร ๐-๒๙๔๒-๗๐๕๐
๓. ประวัติความเป็นมา
สำนักงำนกฎหมำย เป็นหน่วยงำนที่ได้มีกำรปรับเปลี่ยนสถำนภำพจำกเดิม ที่มีฐำนะเป็นงำน
คือ งำนวินัยและนิติกำรในสังกัดกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงำนกฎหมำย ลงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย
ปณิธาน
ตั้งมั่นในหลักกำร เป็นกลำงทำงควำมคิด ประสำนกิจสิทธิประโยชน์
วิสัยทัศน์
สำนักงำนกฎหมำย เป็นหน่วยงำนเฉพำะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยของ มหำวิทยำลัย
สำมำรถตอบสนองภำรกิจของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
ภารกิจ
สำนักงำนกฎหมำย เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมำย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่งต่ำงๆ งำนที่เกี่ยวกับคดีควำมของมหำวิทยำลัย ทั้งในคดีแพ่ง อำญำ
ล้มละลำย ปกครอง และทรัพย์สินทำงปัญญำ งำนด้ำนบังคับคดี หลังจำกที่ศำลมีคำพิพำกษำ งำนด้ำนนิติกรรม
สัญญำ งำนด้ำนวินัย และกำรรักษำวินัยบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์
๑. เป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบงำนทำงด้ำนกฎหมำยและนิติกรรมของมหำวิทยำลัย สำมำรถ
ตอบสนองภำรกิจต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำรกิจและวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนเพื่อรองรับนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรและจัดหำ
ประโยชน์ในทรัพย์สินทำงปัญญำและอสังหำริมทรัพย์ที่มหำวิทยำลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. เป็ น หน่ ว ยงำนที่ทำหน้ ำที่ให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ บริห ำรและ
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ตลอดจนบุคลำกรและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเสนอแนะแนวทำง เจรจำ ไกล่เกลี่ย
และประนีประนอมทำงด้ำนกฎหมำย ในปัญหำด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและคำสั่ง อย่ำงถูกต้อง ยุติธรรมและโดยสันติวิธี

๒
๓. เป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุน ประสำนงำนและปฏิบัติงำนร่ วมกันในด้ำนกฎหมำย
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และภำรกิจของมหำวิทยำลัย
๔. เป็น หน่ วยงำนที่ทำหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกำศ และคำสั่งของมหำวิทยำลัย ตลอดจนกฎหมำยและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกฎหมำยจำกหน่วยงำน
ภำยนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรและบริกำร
นโยบาย
สำนักงำนกฎหมำย เป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน ให้
เป็นไปตำมปณิธำน ภำรกิจ และวัตถุประสงค์ ที่บุคลำกรของหน่วยงำนได้วำงไว้ร่วมกันได้อย่ำงมีศักยภำพ
สอดคล้องกับกำรดำเนินนโยบำยของมหำวิทยำลัย มีควำมเป็นกลำง ในกำรทำหน้ำที่ และอยู่บนพื้นฐำนของ
หลักกำรและเหตุผล เพื่อนำไปสู่ควำมเป็นหน่วยงำนเฉพำะ ที่มีควำมเข้มแข็งต่องำนด้ำนกฎหมำยของมหำวิทยำลัย

๓
ส่วนที่ ๒
โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักงานกฎหมาย
สำนักงำนกฎหมำยมีฐำนะเทียบเท่ำกอง สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร
แบ่งออกเป็น 5 งำน ได้แก่ งำนกฎหมำย งำนคดี งำนนิติกรรมสัญญำ งำนวินัย และงำนธุรกำร ซึ่งแสดง
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนในสังกัดสำนักงำนกฎหมำย ได้ดังนี้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สำนักงำนอธิกำรบดี

สำนักงำนกฎหมำย

งำนกฎหมำย
 ตรวจ พิจำรณำยกร่ำง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ
ประกำศและคำสั่งต่ำงๆ
 ตอบข้อหำรือ ให้ควำมเห็น
และให้คำปรึกษำเกีย่ วกับ
ข้อกฎหมำยและในเรื่องที่
เกี่ยวกับกฎหมำยข้อบังคับ
และคำสั่งต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย
 ให้คำปรึกษำกับบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยในเรื่องที่
เกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กฎหมำยและเรื่องส่วน
บุคคล
 ประมวล ศึกษำ ติดตำม
และวิเครำะห์พัฒนำกำร
ของกฎหมำย รวมถึงกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ
และคำสั่งของมหำวิทยำลัย
 จัดเก็บรวบรวมกฎหมำย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกำศ และคำสั่งของ
มหำวิทยำลัย

งำนคดี
 ติดตำม ทวงถำม เร่งรัด
ลูกหนี้ทกุ ประเภทของ
มหำวิทยำลัย ให้ชำระหนี้
 ประสำนงำนกับเจ้ำพนักงำน
สอบสวน เจ้ำพนักงำนอัยกำร
และศำลในกำรดำเนินคดี
 ดำเนินกำรฟ้องร้องคดีแพ่ง
อำญำ ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ปกครองและล้มละลำย
 ดำเนินกำรบังคับคดีภำยหลัง
จำกที่ศำลมีคำพิพำกษำโดย
สืบหำทรัพย์สินของลูกหนี้ตำม
คำพิพำกษำและประสำนงำน
กับเจ้ำพนักงำนบังคับคดีกำร
นำยึดทรัพย์สิน
 ประสำนงำนกับกระทรวง
กำรคลัง กรมบังคับคดี หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อให้กำรบังคับคดีดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง
ตำมกฎ ระเบียบของทำง
รำชกำร

คณะ/สถำบัน/สำนัก

กองต่ำงๆ ในสำนักงำนอธิกำรบดี

งำนนิติกรรมสัญญำ
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับนิติกรรม
สัญญำของมหำวิทยำลัยทุก
ประเภทที่มิได้อยู่ในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนอื่นๆ
 ตรวจ ยกร่ำงเอกเทศสัญญำ
 ให้คำปรึกษำและดำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนด้ำนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ
 ตรวจสอบกรณีมีกำรปฏิบัติ
ผิดข้อตกลง หรือสัญญำและ
ให้ควำมเห็นกับงำนคดีเพื่อ
ดำเนินกำรในส่วนที่เกีย่ วข้อง
 ประมวล ศึกษำ ติดตำมและ
วิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรจัดทำนิตกิ รรมสัญญำ
 จัดเก็บ รวบรวมนิตกิ รรม
สัญญำที่เสนอเข้ำมำเพือ่ กำร
ตรวจสอบ

งำนวินัย
 กำรดำเนินกำรสอบสวน
หำข้อเท็จจริง
 กำรดำเนินกำรสอบสวน
ทำงวินยั
 กำรดำเนินกำรอุทธรณ์
และร้องทุกข์
 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
งำนควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
 ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร
อ.ก.ม.อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำ
มหำวิทยำลัย

งำนธุรกำร
 ดำเนินกำรด้ำน
สำรบรรณ
 ดำเนินงำนด้ำนพัสดุ
 ดำเนินงำนด้ำน
บันทึกข้อมูล
 ดำเนินงำนด้ำนกำร
เงินและงบประมำณ

๔
ส่วนที่ ๓
ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
ผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งนิติกรในสังกัดสำนักงำนกฎหมำย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำน รวม ๙ เรื่อง ดังนี้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนิติกร
กำรพิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทำงกฎหมำย
ร่ำงและพิจำรณำตรวจร่ำงกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่ง
จัดทำนิติกรรม
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพื่อดำเนินกำรทำงคดี
กำรดำเนินกำรบังคับคดี
ตรวจพิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยของบุคลำกร
ตรวจพิจำรณำเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของบุคลำกร
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด
กำรดำเนินกำรกับบุคลำกรที่ผิดสัญญำลำศึกษำ

๕
ส่วนที่ ๔
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

รำยชื่อกระบวนงำน
๑. กำรพิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทำงกฎหมำย
๒. ร่ำงและพิจำรณำตรวจร่ำงกฎหมำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่ง
๓. จัดทำนิติกรรม
๔. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพื่อ
ดำเนินกำรทำงคดี
๕. กำรดำเนินกำรบังคับคดี
๖. กำรตรวจพิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับวินัย
ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
๗. ตรวจพิจำรณำเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
๘. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิด
๙. กำรดำเนินกำรกับบุคลำกรที่ผิดสัญญำ
ลำศึกษำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
แล้วเสร็จ
๓๐ วัน
๓๐ - ๖๐ วัน

หน่วยงำนที่
ผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
สำนักงำนกฎหมำย สำนักงำนกฎหมำย
”
”

๑๔ วัน
๓๐ - ๖๐ วัน

”
”

”
”

บังคับคดีภำยใน ๑๐ ปี
ภำยใน ๑๘๐ วัน

”
”

”
”

๓๐ วัน

”

”

๖๐ วัน

”

”

๓๐ - ๖๐ วัน

”

”

๖
ส่วนที่ ๕
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง นิติกร
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละภำรกิจของผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งนิติกร มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน และ
แผนผังในกำรปฏิบัติงำน แสดงโดยสังเขปในแต่ละเรื่อง ดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
กำรพิจำรณำวินิจฉัยข้อกฎหมำย ลักษณะของงำนเป็นกำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ หรือพิจำรณำ
ข้อหำรือต่ำงๆ ที่หน่วยงำนภำยในสังกัดของมหำวิทยำลัยเสนอเข้ำมำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบเอกสำร หรือข้อหำรือ
ในเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือเอกสำรอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย หรือเป็นเรื่อง
กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรเวียนให้ ทรำบ อำทิ มติ ครม. ซึ่งในกำร
พิจำรณำตรวจสอบเอกสำรหรือข้อหำรือในแต่ละเรื่องจะพิจำรณำตรวจสอบเรื่องต่ำงๆ ที่มีกำร เสนอเข้ำมำว่ำเกี่ยวข้อง
ด้ว ยกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ประกำศ คำสั่ ง หรือเอกสำรในเรื่องใด เคยมีกำรตรวจสอบหรือมีกำรตอบ
ข้อหำรื อในลั กษณะดังกล่ ำวหรื อไม่ ถ้ำไม่มีอำจใช้ดุล ยพินิจกำรตีควำมหรื อกำรแปลควำม ตำมตัว อักษรหรือตำม
เจตนำรมณ์ของกฎ ระเบียบนั้นๆ แล้วแต่กรณี หำกกรณีเป็นกฎระเบียบของทำงรำชกำร ถ้ำพิจำรณำแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ
อำจหำรือหรือหำข้อมูลไปยังส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่ำว อำทิ ปัญหำในทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง อำจต้องหำรือไปยังกระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่บังคับใช้ระเบียบ เป็นต้น จำกนั้น
จะทำควำมเห็นเสนอมหำวิทยำลัยเพื่ อพิจำรณำ หำกเห็นชอบตำมควำมเห็น ดังกล่ำว ก็จะแจ้งผลกำรพิจำรณำนั้นต่อ
หน่วยงำนที่เสนอเรื่องเข้ำมำเพื่อทรำบ หรือหำกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่นๆ ด้วย ก็จะเสนอให้เวียนผลกำร
พิจำรณำนั้นให้ทุกหน่วยงำนสังกัดของมหำวิทยำลัยทรำบ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

๗
แผนการดาเนินงาน
การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย

๑. หน่วยงำนเสนอข้อหำรือ/ปัญหำทำงกฎหมำย

๒. สำนักงำนกฎหมำยตรวจสอบเรื่องที่เสนอมำว่ำเกี่ยวด้วย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่งหรือเอกสำรเรื่องใด

๓. วินิจฉัยข้อหำรือให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย
เสนอให้อธิกำรบดีพิจำรณำ

๔. มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วเห็นชอบ

๕. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนที่หำรือทรำบ
หรือในกรณีข้อหำรือนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่นด้วย
ก็จะเวียนให้ทุกหน่วยงำนทรำบ และถือปฏิบัติต่อไป

 กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๓๐ วัน
กรณีต้องหารือหน่วยงานภายนอกประมาณ ๖๐ วัน

๘
๒. ร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่ง ที่หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
เสนอมำจะพิจำรณำตรวจสอบว่ ำ ร่ำงที่เสนอมำดังกล่ำวเป็นเรื่องที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงให้ต่ำงไป
จำก กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือคำสั่ง ที่ มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนั้น โดยกำรตรวจสอบจำก
บันทึกที่หน่วยงำนเสนอมำ หรือตรวจสอบจำกกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่มีผลใช้บังคับอยู่
ขณะนั้น หำกยังคลุมเครือไม่ชัดเจนอำจสอบถำมจำกหน่วยงำนที่ได้เสนอเรื่องเข้ำมำ จำกนั้นจะได้พิจำรณำ ในขั้นตอน
ต่อไป ดังนี้
๒.๑ กรณีเป็นกฎหมำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ หรือประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
จะตรวจสอบและยกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว ขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอที่ประชุมก.บ.ม.และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบโดยลำดับ หลังจำกผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้วจะนำเสนอสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำเพื่อพิจำรณำในขั้น ตอนต่อไป ในกรณีที่เป็นกำรเสนอร่ำงพระรำชกฤษฎีกำและประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี จำกนั้นจะเป็นกำรตรวจร่ำงกฎหมำย โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เมื่อเสร็จสิ้ นแล้วจะเสนอกลับไปคณะรัฐมนตรี และเมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบแล้ วจะ
ทูลเกล้ำถวำยในหลวงเพื่อทรงลงพระปรมำภิไธย แล้วจึงนำไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ใน
กรณีที่เป็ นร่ ำงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ก็จะนำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป สำหรับ ร่ำง
พระรำชบัญญัติจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำก่อนทูลเกล้ำถวำยในหลวง เพื่อทรงลง
พระปรมำภิไธย แล้วจึงนำไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
๒.๒ กรณีเป็นร่ำง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ที่จัดทำขึ้นใหม่ จะพิจำรณำตรวจสอบว่ำตำม
ร่ำงที่หน่วยงำนเสนอมำเกี่ยวด้วยเรื่องใด และเคยมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศ ในลักษณะเดี ยวกันกับของ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณบดี หรือสภำมหำวิ ทยำลัยแล้วหรือไม่ หำกกรณีมีกฎ ระเบียบ
ข้อบั งคับ หรื อประกำศ ซึ่งมีรู ป แบบหรื อมีลั กษณะเดียวกันก็จะน ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้นๆ มำ
พิจ ำรณำเทียบเคีย งกับ ร่ ำงที่ห น่ ว ยงำนเสนอมำ โดยกำรยึดหลั กกำรตำม กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกำศที่
ประกำศใช้แล้วเป็นฐำนในกำรพิจำรณำโดยในกำรตรวจสอบอำจให้ควำมเห็นหรือตั้ง ข้อสังเกต พร้อมทั้งแก้ไขร่ำงที่
เสนอมำให้เป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณ ตำมแบบของข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศแล้วแต่กรณี และพิจำรณำ
หลักกำร และกำรใช้ข้อควำมต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ให้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆของมหำวิทยำลัย
จำกนั้นจะเสนอร่ำงที่ได้ตรวจพิจำรณำแล้วให้หน่วยงำนที่เสนอเรื่องเข้ำมำได้พิจำรณำอีกครั้งว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
หรือเจตนำรมณ์หรือไม่ ตลอดจนข้อควำมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อหน่วยงำนเห็นชอบแล้วก็จะนำเสนอที่ประชุม
ก.บ.ม.หรือสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในลำดับต่อไป
๒.๓ กรณีเป็น ร่ำงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ที่เป็นกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จำกกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศเดิมที่มีอยู่แล้ว จะพิจำรณำตรวจสอบว่ำเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงเพียงเล็กน้อย หรือเป็น
กำรแก้ไขปรับปรุงใหญ่ ถ้ำเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็จะยกร่ำง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเป็นฉบับที่ ๒

๙
โดยกำหนดให้แก้ไขเฉพำะบำงข้อที่มีกำรเสนอขอแก้ไข ถ้ำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงใหญ่ก็จะยกร่ำง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้ยกเลิก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกำศที่ใช้อยู่เดิม
ทั้งฉบับ ในกำรจัดทำร่ำง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ในทั้งสองกรณีจะจัดทำบัญชี หรือตำรำงเปรียบเทียบ
แสดงควำมแตกต่ำงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศเดิมกับร่ำงใหม่ที่ต่ำงออกไป เพื่อเป็นข้ อมูลประกอบกำร
พิจำรณำของที่ประชุมก.บ.ม.และสภำมหำวิทยำลัย สำหรับขั้นตอนกำรตรวจพิจำรณำ จะมีลักษณะเดียวกันกับที่กล่ำว
ตำม ๒.๒
๒.๓ กรณีเป็ นคำสั่ งจะพิจำรณำตรวจสอบว่ำเป็นคำสั่งเกี่ยวด้ว ยเรื่องใด อำทิ คำสั่งมอบอำนำจ
คำสั่งมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน คำสั่งมอบหมำยให้รักษำรำชกำรแทน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ
ซึ่งจะยกร่ำงคำสั่งโดยพิจำรณำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกกำรจัดทำคำสั่งผู้ออกคำสั่งจำต้อง
พิจำรณำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ให้อำนำจไว้ด้วย ซึ่งเป็นสำระสำคัญในกำรจัดทำคำสั่ง มิฉะนั้นอำจทำให้คำสั่ง
นั้นเป็นคำสั่งที่ออกโดยปรำศจำกอำนำจตำมกฎหมำยหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยได้

๑๐

ร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ
และคาสั่ง มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. หน่วยงำนเสนอร่ำง กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกำศ และคำสั่ง

๒. ตรวจสอบร่ำงที่เสนอมำ เป็นกรณีกำรจัดทำขึ้นใหม่
หรือเป็นกำรแก้ไขหลักกำรที่มีอยูเ่ ดิม

๒. พิจำรณำร่ำงที่เสนอมำถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณและไม่มีข้อควำม
ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือคำสั่งอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย

๒. กรณีร่ำงที่เสนอมำ
ไม่ถูกต้องหรือมีข้อปรับแก้ไข

๒. กรณีร่ำงที่เสนอมำ
ถูกต้องแล้ว

๓. นำเสนอรองอธิกำรบดีเพื่อ
สั่งกำรนำเข้ำที่ประชุมก.บ.ม.

๓. นำเสนออธิกำรบดีลงนำม
กรณีระเบียบกำหนดให้เป็น
อำนำจของอธิกำรบดี

๓. แก้ไขร่ำงนำส่งให้
หน่วยงำน
พิจำรณำ
๔. เมื่อเห็นชอบแล้วนำเสนอที่
ประชุมก.บ.ม.พิจำรณำต่อไป

๔. กรณีต้องนำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย ให้นำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป

๕. กรณีทตี่ ้องนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
ให้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
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๓๐ - ๖๐ วัน

๑๑
๓. จัดทานิติกรรม
ลั ก ษณะงำนเป็ น กำรตรวจสอบถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของสั ญ ญำที่ ม หำวิ ท ยำลั ย
จะกระท ำต่ อบุ ค คลภำยนอกหรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น โดยในกำรพิจ ำรณำต้ อ งก ำหนดประเภทของกำรตรวจสอบ
โดยแบ่งออกเป็นกำรพิจำรณำสัญญำซึ่งคู่สัญญำได้ยกร่ำงมำแล้ว กับ กำรยกร่ำงสัญญำขึ้นใหม่ ซึ่งทั้งกำรตรวจสอบ
และกำรยกร่ำงสัญญำ นิติกรจำเป็นต้องทรำบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำสัญญำ โดยเฉพำะรำยละเอียด
ที่ได้มีกำรตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ อำทิเช่น รำยละเอียดของกำรทำสั ญญำ ระยะเวลำในกำรทำสัญญำ สิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนของทั้งสองฝ่ำย
สำหรับ กำรจัดทำนิติกรรมไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบหรือกำรยกร่ำงสั ญญำนั้น สิ่ งแรกที่ต้อง
พิจำรณำคือ พิจำรณำว่ำสัญญำนั้นเป็นสัญญำประเภทใด โดยหลักสัญญำของส่วนรำชกำรจะสำมำรถจำแนกได้เป็น
๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑ สัญญำที่เป็นไปตำมแบบ ได้แก่ สัญญำที่เป็นไปตำมระเบีย บสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุหรือสัญญำอื่นๆ ซึ่งเป็นสัญญำที่ทำงรำชกำรหรือทำงมหำวิทยำลัยได้กำหนดลักษณะตัวอย่ำงของสัญญำเอำไว้
อำทิ สัญญำซื้อขำย สัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง สัญญำจ้ำงบำรุง หรือสัญญำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ กำรตรวจสอบสัญญำประเภทนี้
จะพิจำรณำว่ำสัญญำที่หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยเสนอมำนั้นเป็นไปตำมแบบที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่ รวมทั้ง
พิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำว่ำมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ มหำวิทยำลัยมีข้อเสียเปรียบ
หรือไม่ ผู้มีอำนำจลงนำมในสัญญำคือผู้ใด ซึ่งโดยหลักแล้วผู้มีอำนำจลงนำมในสัญญำจะต้องเป็นหัว หน้ำส่วนรำชกำร
ซึ่งหมำยถึง อธิกำรบดี เว้นแต่จะได้มีกำรมอบหมำยให้ผู้ใดสำมำรถกระทำกำรแทนได้ในบำงกรณีหรืออำจมีกำรมอบ
อำนำจเฉพำะกรณีเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ลงนำมในสัญญำแทนอธิกำรบดีได้ สิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องถือ
ปฏิบัติ คือ ผู้เกี่ยวข้องในสัญญำจะต้องพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำว่ ำจะสำมำรถรับเงื่อนไขหรือ
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในสัญญำได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้มีกำรพิจำรณำแล้วจะทำควำมเห็นเสนอต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดทำสัญญำนั้นๆ และลงนำมในสัญญำต่อไป หำกกรณีมีกำรมอบอำนำจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนำม
แทนอธิกำรบดีนั้น ก็จะมอบให้หน่วยงำนนั้นๆ นำไปดำเนินกำรต่อไป
๓.๒ สัญญำที่มิได้เป็น ไปตำมแบบ ได้แก่ ลักษณะของสั ญญำที่ทำงรำชกำรหรือมหำวิทยำลั ยมิได้
กำหนดลั กษณะของสั ญญำไว้เป็ น ตัว อย่ ำง ซึ่งในกำรตรวจสอบพิจำรณำสั ญญำประเภทนี้จะต้องใช้ควำมละเอียด
รอบคอบ โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง และสิ่งสำคัญคือจะต้ องให้ มหำวิทยำลั ยได้รับประโยชน์มำกที่สุด ลักษณะของ
สัญญำดังกล่ำวอำจคล้ำยกับสัญญำที่เป็นไปตำมแบบ แต่มีข้อกำหนดเฉพำะที่จะต้องนำมำกำหนดเป็นข้อสัญญำขึ้นใหม่
หรือเป็นลักษณะของบันทึกข้อตกลงต่ำงๆ ซึ่งขั้นตอนในกำรพิจำรณำนั้นจะต้องพิจำรณำตั้งแต่รูปแบบข้อกำหนดใน
สัญญำตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ ที่จะต้องระบุให้ชัดเจน รวมทั้งจะต้องพิจำรณำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสัญญำ
ประเภทนั้นๆ ซึ่งประกำรสำคัญผู้เกี่ยวข้องควรได้พิจำรณำเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญำว่ำจะสำมำรถปฏิบัติตำมได้
อย่ำงครบถ้วนหรือไม่ โดยหำกมีข้อเสียเปรียบหรือข้อควรแก้ไข สำนักงำนกฎหมำยจะทำกำรปรับแก้ไขสัญญำหรือ
ตั้งข้อสังเกตเสนอหน่ว ยงำนเพื่อพิจำรณำและนำเสนอคู่สัญญำพิจำรณำต่อไป โดยหำกคู่สั ญญำเห็นชอบก็จะเสนอ
อธิกำรบดีพิจำรณำลงนำม แต่หำกคู่สัญญำไม่เห็นชอบตำมควำมเห็นของนิติกร คู่สัญญำอำจทำกำรปรับแก้ไขและเสนอ
ควำมเห็นกลับมำหรืออำจมีกำรนัดประชุมเพื่อพิจำรณำสัญญำร่วมกัน ดังนั้น กำรพิจำรณำสัญญำที่มิได้เป็นไปตำมแบบ
จึงไม่สำมำรถกำหนดระยะเวลำแน่นอนได้และอำจใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำนำนกว่ำสัญญำที่เป็นไปตำมแบบ

๑๒
การจัดทานิติกรรม
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. หน่วยงำนเสนอร่ำงสัญญำ/บันทึกข้อตกลงให้พิจำรณำ

๒. ตรวจสอบว่ำเป็นสัญญำประเภทใด

๒. กรณีมีข้อสัญญำ
ที่ต้องปรับแก้ไขหรือ
มีข้อสังเกตอื่น
หรือต้องมีกำรแปลสัญญำ
เป็นภำษำไทย

๓. ส่งกลับให้หน่วยงำน
พิจำรณำปรับแก้ไขหรือ
พิจำรณำข้อสังเกตนั้น
หรือส่งให้หน่วยงำน
เจ้ำของเรื่องแปลสัญญำ
เป็นภำษำไทย

๒. ๑. สัญญำทีเ่ ป็นไปตำมแบบทีก่ ฎหมำยหรือระเบียบ
กำหนด
๒. สัญญำที่มไิ ด้เป็นไปตำมแบบที่กฎหมำยหรือ
ระเบียบกำหนด
๓. มหำวิทยำลัยเสียเปรียบหรือไม่
๔. ข้อควำมต่ำงๆ ในสัญญำถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่
๕. ผู้ปฏิบัติรับเงื่อนไขหรือปฏิบัติตำมข้อกำหนดใน
สัญญำได้หรือไม่

๓. กรณีเป็นสัญญำที่มิได้
เป็นไปตำมแบบที่
กฎหมำยหรือระเบียบ
กำหนด หำกเห็นว่ำกรณี
มีข้อยุ่งยำก อำจส่งให้
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
พิจำรณำร่ำงสัญญำก่อน

๓. กรณีสญ
ั ญำมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

๔. เสนออธิกำรบดีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ หรือลงนำม
ในสัญญำ/ บันทึกข้อตกลงที่เสนอมำ / หรือ
มอบอำนำจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ลงนำมแทน

๕. แจ้งหน่วยงำนให้ดำเนินกำรต่อไป
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๑๔ วัน ในกรณีนิติกรรมที่จัดทาเป็นภาษาไทย
๓๐-๔๕ วัน ในกรณีที่นิติกรรมจัดทาเป็นภาษาต่างประเทศ

๑๓
๔. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี
๑. คดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา หรือคดีปกครอง
๑.๑ กรณีมหำวิทยำลัย หน่วยงำน หรือผู้กระทำกำรแทนเป็นคู่ควำมแล้วแต่กรณี
กำรรวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนเพื่อดำเนินกำรทำงคดีมีลำดับขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑.๑.๑ กรณีเป็นฝ่ำยใช้สิทธิฟ้อง หรือฟ้องแย้ง ในฐำนะโจทก์ หรือ ผู้ฟ้องคดี
หลังจำกได้รับเรื่องจำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง นิติกรจะเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง และเจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดีนั้นแล้วประมวลเรื่องพร้อมควำมเห็น
เสนอมหำวิทยำลัย เพื่อนำเสนอให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดจัดพนักงำนอัยกำรดำเนินกำรฟ้องร้อง
หรือฟ้องแย้งแทนมหำวิทยำลัย ภำยในอำยุควำม ต่อไป
๑.๑.๒ กรณีเป็นฝ่ำยถูกบุคคลภำยนอกใช้สิทธิทำงศำลบังคับให้มหำวิทยำลั ย
กระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำรใด ซึ่งมหำวิทยำลัยอยู่ในฐำนะจำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี หลังจำกที่มหำวิทยำลัย
ได้รับหมำยเรียกจำกศำลให้ยื่นคำให้กำร นิติกรจะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับมูลคดี แล้วประมวลเรื่องพร้อมควำมเห็นเสนอมหำวิทยำลัย เพื่ อนำเสนอสำนักงำนอัยกำรสูงสุด จัดพนักงำน
อัยกำรดำเนินกำรยื่นคำให้กำรแก้ต่ำงคดีแทนมหำวิทยำลัย ภำยในระยะเวลำที่ศำลกำหนดต่อไป
๑.๒ กรณีบุคลำกรถูกฟ้องเนื่องจำกกำรปฏิบัติรำชกำร หลังจำกได้รับเรื่องจำกบุคลำกร
นิติกรจะเป็นผู้ประสำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุ ปข้อเท็จจริง เพื่อประมวลเรื่องพร้อมควำมเห็นเสนอมหำวิทยำลัย
เพื่อนำเสนอสำนักงำนอัยกำรสูงสุดจัดพนักงำนอัยกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
๒. คดีอาญา
๒.๑ กรณี มหำวิ ทยำลั ย เป็ น ผู้ เสี ย หำย นิ ติ กรจะเป็ น ผู้ ประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลข้อเท็จจริ งพร้อมควำมเห็นเสนอมหำวิทยำลัยมอบอำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดดำเนินกำร
ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งำนสอบสวนในท้ อ งที่ ที่ มู ล คดี เ กิ ด ขึ้ น ภำยในอำยุ และติ ด ตำมผลทำงคดี แ ล้ ว รำยงำนให้
มหำวิทยำลัยทรำบเป็นระยะจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ หำกเป็นคดีควำมผิดอันยอมควำมได้จะต้องร้องทุก ข์ต่อ
พนักงำนสอบสวนภำยในกำหนดสำมเดือนนับแต่วันที่อธิกำรบดีทรำบมูลคดีอำญำนั้นๆ
๒.๒ กรณี ผู้แทนมหำวิทยำลัย หรือ บุคลำกรถูกร้องทุกข์เป็นผู้ต้องหำ อันเนื่องมำจำก
กำรปฏิบั ติร ำชกำร นิติกรจะเป็ นผู้ ป ระสำนงำนกับหน่ว ยงำน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลข้อเท็จจริง และ
พยำนหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมควำมเห็นเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อขอควำมอนุเครำะห์สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
จัดพนั กงำนอัย กำรให้ควำมช่ว ยเหลื อ ต่อไป ทั้งนี้จะต้องขอให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเข้ำมำช่วยเหลือก่อนที่
พนักงำนสอบสวนจะมีควำมเห็นและส่งสำนวนไปยังพนักงำนอัยกำร

๑๔
การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. คดีแพ่ง/คดีปกครอง/คดีลม้ ละลำย/
คดีทรัพย์สินทำงปัญญำ และดำเนินกระบวนพิจำรณำ
ทำงอนุญำโตตุลำกำร

๑. คดีอำญำ

๑. มหำวิทยำลัยเป็นผู้เสียหำย
๑. เป็นผูต้ ้องหำ
(มหำวิทยำลัย/ผู้แทนมหำวิทยำลัย/บุคลำกร)
๒. มอบอำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ร้องทุกข์และติดตำมผล
แล้วรำยงำนผลคดีจนคดีถึงที่สดุ

๒. สำนักงำนกฎหมำยจะประสำนงำนกับหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำน
๓. เสนอมหำวิทยำลัย ขอควำมอนุเครำะห์สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
เพื่อจัดพนักงำนอัยกำรแก้ต่ำงคดีแล้วแต่กรณี

๔. สำนักงำนกฎหมำยจะประสำนงำนกับ
พนักงำนอัยกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ในชั้นสอบสวน/จัดทำคำฟ้อง/จัดทำคำให้กำร

๕. สำนักงำนกฎหมำยจะประสำนงำนกับ
พนักงำนอัยกำรจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด

 กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๓๐ - ๖๐ วัน

๑๕
๕. การดาเนินการบังคับคดี
๕.๑ การบังคับคดีแพ่ง
เริ่ ม จำกศำลมี ค ำพิ พ ำกษำให้ ม หำวิ ท ยำลั ย ชนะคดี แ ล้ ว มหำวิ ท ยำลั ย อยู่ ใ นฐำนะเจ้ ำ หนี้
ตำมคำพิพำกษำ หำกจำเลยหรือลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ชำระหนี้ พนักงำนอัยกำรจะขอให้ศำลออกหมำย บังคับ
คดี และเมื่อศำลได้ออกหมำยบังคับคดีแล้ว พนักงำนอัยกำรจะแจ้งมำเป็นหนังสือให้ดำเนินกำรสืบหำทรัพย์สินลูกหนี้
(จำเลย) เพื่อจะได้ยึด อำยัด มำขำยทอดตลำด เอำเงินชำระหนี้ต่อไป
กำรสืบทรัพย์สิน จะกระทำในขั้นตอนดังกล่ำวหรือบำงครั้งในระหว่ำงกำรดำเนินคดีของศำล
ชั้นต้น ถ้ำโจทก์ (เจ้ำหนี้) สำมำรถให้เบำะแสข้อมูลได้ว่ำลูกหนี้มีทรัพย์สินใดและทรัพย์สินนั้นอำจจะมีกำรถ่ำยโอน
ไปให้ผู้อื่น โจทก์ (เจ้ำหนี้) ก็อำจให้ศำลคุ้มครองสิทธิชั่วครำว โดยอำจยึด / อำยัดทรัพย์นั้นๆ ไว้ชั่วครำวก่อนก็ได้
วิธีการสืบทรัพย์ มีดังนี้
๑. สอบถำมข้อมูลที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ทะเบียนรำษฎร์) ไปยังสำนักทะเบียนกลำง กรมกำร
ปกครอง (กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดำ)หรือกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ (กรณีลูกหนี้ เป็นนิติบุคคล)
๒. ไปตรวจสอบ สืบสวน ณ สถำนที่นั้นๆหรือสถำนที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของกำร
มีสถำนภำพบุคคลเป็นเบื้องต้นว่ำอยู่ ณ สถำนที่นั้นจริง กรณีนี้แยกเป็น 2 ประเด็น
๒.๑ ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน (จะฐำนะใดก็ตำม) และตัวตนอยู่ในบ้ำนจริง ก็ จะเข้ำไป
เจรจำ หรือเฝ้ำสังเกตควำมเป็นไป โดยเฉพำะทรัพย์สินในบ้ำน
๒.๒ ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน(ฐำนะใดก็ตำม)แต่ตัวตนไม่ได้อยู่จริง เช่นกำรแจ้งย้ำยชื่อมำ
อยู่บ้ำนผู้อื่นเพื่อหลีกหนีกำรติดตำมเช่นนี้ ก็จะสอบถำมเจ้ำบ้ำนหรือผู้ที่อยู่ในบ้ำนว่ำผู้ใดอยู่บ้ำงเพื่อหำข้อพิรุธและ
จดหรือสังเกตทรัพย์สินที่อำจจะเป็นของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ซ่อนอยู่ เช่น ยำนพำหนะ ต่ำงๆ เพื่อจะได้นำมำตรวจ
สอทำงทะเบียนต่อไป
๓. จำกกำรหำข้อมูลตำม ๒. บำงครั้งได้เบำะแสร่องรอยกำรประกอบอำชีพ หรือถิ่นที่อยู่ที่หลบ
ซ่อนที่อำจสืบสวนขยำยผลต่อไป หำกลูกหนี้ (จำเลย) เป็นบุ คคลที่อำจมีพิษภัย มีลักษณะอำชญำกร ก็จะขอควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำพนักงำนสอบสวน (ตำรวจ) ให้ไปช่วยร่วมตรวจด้วย หรือแม้ลูกหนี้ (จำเลย) เป็นบุคคลธรรมดำ แต่
เวลำสถำนที่ไม่เอื้ออำนวยในกำรสอบสวนสืบสวน ก็อำจให้ข้อมูลตำหนิรูปพรรณ แหล่งข่ำวเบื้องต้นเพื่อให้ตำรวจ
ช่วยสืบสวนให้อีกทำงหนึ่ง แล้วสอบถำมหรือกลับมำเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ
๔. กำรสืบ ทรั พย์ สิน ทำงทะเบียนรำชกำร จะใช้ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินที่ต้องมีทะเบียน
ควบคุม เช่น ยำนพำหนะ ที่ดิน สิทธิกำรเช่ำโทรศัพท์ เงินฝำกในธนำคำร ปกติจะทำปีละ ๒ - ๓ ครั้ง แต่ในส่วน
ของธนำคำรอำจมีปั ญหำในทำงปฏิ บั ติ เพรำะหน่ว ยเก็บข้อมูล ที่ถำมไปจะปฏิ เสธหรือภำคเสธในทำนองเป็ น
ควำมลับของลูกค้ำ
ผลการสืบทรัพย์
ถ้ำได้ข้อมูลทำงทรัพย์สินก็จะรำยงำนกรมบังคับคดี หำทำงยึด หรืออำยัดทรัพย์นั้นๆต่อไป
ถ้ำได้ทรำบเฉพำะควำมมีตัวตน(ยังมีชีวิตอยู่) และอำชีพ ถิ่นที่อยู่ ก็จะเก็บเป็ นข้อมูลในสำนวน
และรำยงำนให้กรมบัญชีกลำง ตำมระยะเวลำ ๓ - ๔ เดือนต่อครั้ง

๑๖
การดาเนินการบังคับคดี
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
การดาเนินการบังคับคดี (คดีแพ่ง)
มีแผนผังแสดงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้

๑. ศำลมีคำพิพำกษำให้มหำวิทยำลัยชนะคดี

๒. กรณีลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำไม่ชำระหนี้ตำมคำพิพำกษำ
๓. ขอให้พนักงำนอัยกำรยื่นคำร้องต่อศำล ขอให้ออกหมำยบังคับคดี
๔. นิติกรดำเนินกำรสืบหำทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อบังคับคดี

๔. กรณีไม่พบทรัพย์สิน

๕. รำยงำนให้มหำวิทยำลัยและ
กรมบัญชีกลำงทรำบ

๔. กรณีพบทรัพย์สิน
๕. นิติกรดำเนินกำรตั้งเรื่องในกำร
บังคับคดีที่กรมบังคับคดี
๖. นิติกรนำเจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ไปดำเนินกำรยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อขำยทอดตลำด
๗. เงินที่ได้จำกกำรบังคับคดี กรณีเป็นเงินที่ต้องส่ง
กระทรวงกำรคลัง ให้นำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน
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บังคับคดีภายใน ๑๐ ปี
ตามมาตรา ๒๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง

๑๗
๕.๒ การบังคับคดีล้มละลาย
หำกปรำกฏว่ำ ลูกหนี้ถูกศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด ไม่ว่ำคดีจะอยู่ในชั้นใดก็ตำม และยัง
อยู่ ใ นระยะเวลำที่ อ ำจขอรั บ ช ำระหนี้ ไ ด้ ให้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบเอกสำรหลั ก ฐำนแล้ ว เสนอควำมเห็ น ต่ อ
มหำวิทยำลัย เพื่อดำเนินกำรยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ต่อไป
การดาเนินการบังคับคดี (คดีล้มละลาย)
มีแผนผังแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

๑. กรณีตรวจสอบพบว่ำลูกหนีข้ องมหำวิทยำลัยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด

๒. นิติกรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนพร้อมขออนุมัติ
มหำวิทยำลัยยื่นคำขอรับชำระหนี้ภำยใน ๒ เดือน
นับแต่วนั ที่มีประกำศในโฆษณำในรำชกิจจำนุเบกษำ

๓. นิติกรดำเนินกำรยื่นคำขอรับชำระหนี้
ต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี
๔. สืบหำทรัพย์สินของลูกหนี้
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ภายใน ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

๑๘
๖. ตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย จะเริ่ ม ตั้ ง แต่ มี ผู้ ก ล่ ำ วหำ กล่ ำ วหำข้ ำ รำชกำร พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งของ
มหำวิทยำลัยว่ำกระทำควำมผิดทำงวินัย โดยกำรกล่ำวหำนั้นกระทำเป็นลำยลั กษณ์อักษรหรือทำเป็นหนังสือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นโดยลำดับจนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำร นิติกรจะพิจำรณำข้อกล่ำวหำนั้นๆ ว่ำมีลักษณะอย่ำงไร เป็น
ข้อกล่ำวหำซึ่งมีพยำนหลั กฐำนเพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดวินัยจริงตำมข้อกล่ำวหำหรือไม่ ซึ่งมี
ขั้นตอนกำรพิจำรณำ กล่ำวคือ
กรณีข้อกล่ำวหำนั้นมี มูลควำมผิดจริง ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ในบทวินัย หำกเป็นมูล
ควำมผิ ดวินั ย ไม่ร้ำยแรง และมีมูล ว่ำกระทำผิ ดจริง โดยอำจมีคำรับสำรภำพของผู้ ถูกกล่ำวหำก็จะพิ จำรณำว่ำมูล
ควำมผิดในลักษณะดังกล่ำวมหำวิทยำลัยเคยพิจำรณำลงโทษในฐำนใด ก็จะเสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำลงโทษ ใน
ฐำนเดียวกันหรือให้เป็นมำตรฐำนแบบเดียวกัน โดยไม่จำต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้
กรณีข้อกล่ำวหำนั้นๆ ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำได้ ก็จะเสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อ
มอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำได้โต้แย้งหักล้ำงข้อกล่ำวหำและชี้แจงว่ำข้อเท็จจริงตำมข้ อกล่ำวหำนั้นเป็นประกำรใด หรื ออำจทำ
ควำมเห็ นเสนอต่อมหำวิทยำลั ย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ ำว ในกำรดำเนินกำร
สอบสวนจะรวบรวมพยำนหลักฐำนทั้งที่เป็นเอกสำรและบุคคล คำให้ก ำรต่ำงๆนำมำประมวลเข้ำด้วยกัน และสรุปว่ำ
ข้อเท็จจริงตำมข้อกล่ำวหำนั้นเป็นประกำรใด หำกพิจำรณำแล้วไม่ มีมูลควำมผิดทำงวินัยก็จะเสนอต่อ มหำวิทยำลัย
เพื่อยุติเรื่องที่สอบสวนหรือมีมูลควำมผิดทำงวินัยไม่ร้ำยแรงก็จะเสนอต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมมำตรฐำนที่
เคยลงไว้ โดยทำคำสั่งลงโทษเสนออธิกำรบดีลงนำมและรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบต่อไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่ำพฤติกำรณ์เป็นควำมผิดทำงวินัยไม่ร้ำยแรง และจะเสนอลงโทษทำงวินัย ในกำร
ดำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่ำว จะต้องให้หลักประกันควำมเป็นธรรมแก่ ผู้ถูกกล่ำวหำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง โดยควรดำเนินกำรเป็นขั้น ตอนตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรสอบสวน พิจำรณำที่กำหนดใน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ โดยอนุโลม
กรณีพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำมีมูลควำมผิดวินัยร้ำยแรง ก็จะเสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย ร้ ำ ยแรง และด ำเนิ น กำรขั้ น ตอนกำรสอบสวนที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจะเสนอสำนวนกำรสอบสวนต่ออธิกำรบดี
เพื่อพิจำรณำสั่งกำร กรณีที่ต้องมีกำรลงโทษทำงวินัยก็จะจัดทำคำสั่งลงโทษเสนออธิกำรบดีลงนำม จำกนั้นให้รำยงำน
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ แล้วแจ้งผู้ถูกกล่ำวหำทรำบต่อไป

๑๙
การตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. หน่วยงำนเสนอเรื่อง /
ข้อกล่ำวหำว่ำมีกรณีกระทำผิดทำงวินัย
๒. สำนักงำนกฎหมำย

๒. กรณีมีมลู ควำมผิดทำงวินัย
มีคำรับสำรภำพหรือ
เป็นควำมผิดปรำกฏชัดแจ้ง

๒. กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏ
ชัดว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดวินัย
หรือไม่

๒. กรณีมีมลู ควำมผิดวินัย
ร้ำยแรง

๓. ตรวจสอบมำตรฐำน
กำรลงโทษและจัดทำคำสั่ง
เสนออธิกำรบดีลงนำมในคำสั่ง

๓. มอบผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงหรือเสนอ
ตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง

๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เสนออธิกำรลงนำม

๓. กรณีมีมลู ว่ำกระทำผิดวินยั
๔. กรณีเป็นข้ำรำชกำร ให้รำยงำน
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
แล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทรำบ

๔. กรณีไม่มีมลู ควำมผิดทำงวินัย
เสนออธิกำรบดีเพื่อสั่งยุตเิ รื่อง

๔. คณะกรรมกำรดำเนินกำร
สอบสวนตำมข้อบังคับของ มก.
แล้วรำยงำนผลต่ออธิกำรบดี
๕. กรณีมีควำมผิดทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรง จัดทำคำสั่งลงโทษ
เสนออธิกำรบดีลงนำม

๖. รำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ
และแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทรำบ

๗. แจ้ง ก.พ.อ. เพื่อทรำบ

 กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ภายใน ๑๘๐ วัน

๒๐
๗. ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ของบุคลากร
๗.๑ เรื่องอุทธรณ์ของข้ำรำชกำร
(๑.) กรณี อุท ธรณ์ คำสั่ ง ลงโทษทำงวิ นั ยไม่ร้ ำยแรง ได้ แ ก่ ภำคทัณ ฑ์ ตั ดเงิน เดือ น ลดขั้ น
เงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อสภำมหำวิทยำลัย ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง กำรอุทธรณ์และกำร พิจำรณำ
อุทธรณ์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำร อุทธรณ์และกำร
พิจำรณำอุทธรณ์มำบังคับใช้โดยอนุโลม
(๒) กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ภำยในสำมสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
เรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร
กรณีเมื่อมีข้ำรำชกำรผู้ใดเห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมคับข้องใจ เนื่องจำกกำร
กระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรผู้นั้นอำจร้องทุกข์ต่อสภำมหำวิทยำลัยได้ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งถึงกำรกระทำหรือได้รับคำสั่ง โดยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗
และฉบับที่ ๒๒ ว่ำด้วยเรื่องร้องทุกข์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ซึ่งนำมำบังคับใช้โดยอนุโลม
๗.๓ เรื่องอุทธรณ์ของลูกจ้ำงประจำ
เมื่ อ ลู ก จ้ ำ งประจ ำผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษตำมระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยลู ก จ้ ำ งประจ ำ
ของส่ ว นรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗ ให้ มี สิ ทธิอุทธรณ์ได้ภ ำยในสำมสิ บวันนับแต่ วันทรำบคำสั่ ง โดยให้ ยื่น อุ ทธรณ์ต่ อ
อ.ก.ม.มหำวิทยำลัย กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๕๐
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๔๑
๗.๔ เรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงประจำผู้ใดเห็ นว่ำผู้บังคับบัญชำใช้อำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถู กต้อง
หรื อไม่ ป ฏิบั ติ ต่อตนให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำยหรื อมีควำมคับข้ องใจอันเกิ ดจำกกำรปฏิ บัติของผู้ บังคั บบัญชำต่อตน
ผู้นั้นอำจร้องทุกข์ได้ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันทรำบคำสั่ง โดยยื่นร้องทุกข์ต่ออธิกำรบดีหรือปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัด
หรือรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด แล้วแต่กรณีว่ำเหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคับบัญชำในระดับใด โดยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ
เรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค
๐๕๒๗.๖/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๔๑
กรณีเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของพนักงำนมหำวิทยำลัยให้นำระเบียบที่บังคับใช้กับข้ำรำชกำร มำใช้
บังคับโดยอนุโลม สำหรับเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของลูกจ้ำงชั่วครำวให้นำระเบียบของกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรมำใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๑
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ข้าราชการ
ปลดออก/ไล่ออก

พนักงาน
ปลดออก

ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
ปลดออก/ไล่ออก

อุทธรณ์คาสั่ง
ต่อ ก.พ.อ.
ภายใน ๓๐ วัน

อุทธรณ์คาสั่ง
ต่อ ก.อ.ม.
ภายใน ๓๐ วัน

อุทธรณ์คาสั่ง
ต่อ ก.บ.ม.
ภายใน ๓๐ วัน

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ก.อ.ม. หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก.บ.ม. หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๒

การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

ข้าราชการ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน

พนักงาน
ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง
ลดขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง
ลดขั้นค่าจ้าง

อุทธรณ์คาสั่ง
ต่อ ก.อ.ม.
ภายใน ๓๐ วัน

อุทธรณ์คาสั่ง
ต่อ ก.อ.ม.
ภายใน ๓๐ วัน

อุทธรณ์คาสั่ง
ต่อ ก.บ.ม.
ภายใน ๓๐ วัน

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ก.อ.ม. หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก.บ.ม. หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๓

การร้องทุกข์
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ร้องทุกข์
- กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทา
หรือคาสั่งผู้บังคับบัญชา
- กรณีคับข้องใจจากการกระทาหรือคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ/พนักงาน

ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว

ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ภายใน ๓๐ วัน

ร้องทุกข์ต่ออธิการบดี หรือ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี
เหตุร้องทุกข์เกิดจาก
ผู้บังคับบัญชาในระดับใด

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาร้องทุกข์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาร้องทุกข์

๒๔

การอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พนักงานพ้นจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินทดลองงาน

พนักงานกรณีไม่ผ่านการประเมินทดลองงาน

อุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ทาคาสั่งทางปกครอง
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง (ม.๔๔)

กรณีเป็นคาสั่งของอธิการบดี
ทีไ่ ด้สั่งตามมติ ก.บ.ม.

นาเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา

กรณี ก.บ.ม. เห็นด้วยกับ
คาอุทธรณ์ให้อธิการบดี
เปลี่ยนแปลงคาสั่ง
และแจ้งผู้อทุ ธรณ์ทราบ

กรณีที่ ก.บ.ม. ไม่เห็นด้วยกับ
คาอุทธรณ์ให้อธิการบดี
รายงานให้เลขาธิการ สกอ.
พิจารณาต่อไป

เลขาธิการ สกอ. พิจารณา

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

๒๕
๘. การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือการสูญหาย หรือ
เสียหายก็ตาม โดยการสูญหายหรือเสียหายนั้นจะเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจหรือเป็นการกระทาของ
บุคคลภายนอก ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในสังกัดของมหาวิทยาลัยก็ตามขั้นตอน ในการพิจารณาจะพิจารณา
จากเรื่องที่หน่วยงานรายงานเหตุการณ์เข้ามาว่า กรณีความสูญหายหรือเสียหายที่เ กิดขึ้นนั้น ปรากฏตัวผู้รับผิดทาง
ละเมิดแล้ วหรื อไม่ หรือมีผู้ รับ ผิดในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่หากว่ายังไม่ปรากฏตัวผู้ กระทาให้ เกิดความ
สูญหายหรือเสียหายนั้น หรือยังไม่มีผู้รับผิดในความสูญหายเสียหายดังกล่าว ก็จะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามขั้นตอนดังนี้
๘.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าความเสียหายดังกล่าว
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือไม่ หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการ
กระทาของเจ้าหน้าที่ ให้เสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าเหตุแห่งความเสียหายไม่ได้เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ ก็ให้รายงานอธิการบดีและส่งสานวนการสอบ
ข้อเท็จจริงให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบต่อไป
๘.๒ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พิจารณาดาเนินการสอบสวน โดยรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆ ทั้งจากเอกสารและบุคคล ตลอดจนหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน
ผู้มีอานาจจัดทาแผนที่เกิดเหตุและภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
๘.๓ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประมวลหลั กฐานต่างๆที่รวบรวมได้
ประกอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อทาความเห็นในเรื่องนั้นๆ ว่ากรณีต้องมีผู้รับผิดทางละเมิดหรือไม่ หากไม่ปรากฏว่า
ความสูญหายเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้าง ก็จะทาความเห็นเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้วรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา หรือ
หากปรากฏตัว ผู้ รั บ ผิ ด ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นก็จะทาความเห็ นเสนอต่อมหาวิทยาลั ยว่าผู้ ต้องรับผิ ด
ทางละเมิดคือใคร และจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร แล้วรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา
การรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นกรณีทรัพย์สินที่สูญหายเสียหายเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐
บาท หากไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา แต่ต้องรายงานเพื่อทราบ ตามประกาศ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๘.๔ กรณีมีผู้ต้องรับผิด มหาวิทยาลัยฯ มีคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (คาสั่งทางปกครอง) ผู้ต้องรับ
ผิดอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่ออธิการบดี หรือกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณีได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่ง และในกรณีที่ยกคาอุทธรณ์ ผู้ต้องรับผิดมีสิทธิฟ้อ งคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
๘.๕ กรณี ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ไม่ อุ ท ธรณ์ แ ละไม่ ย อมชดใช้ ค่ า เสี ย หายตามค าสั่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให้
มหาวิทยาลัยบังคับคดีตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป

๒๖
การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. หน่วยงานต้นสังกัดรายงาน
กรณีทรัพย์สินเสียหายสูญหาย

๒. สานักงานกฎหมายตรวจสอบ
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและ
หาผู้รับผิดทางละเมิด
สาเนาแจ้งคณะกรรมการและผูเ้ กีย่ วข้อง
๓. คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง ดาเนินการ
สอบสวน และเสนอรายงานผล
การสอบสวนต่ออธิการบดี

๔. รองอธิการบดีได้รับมอบหมาย
๕. อธิการบดี

๖. กรณีมีหรือไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบทางละเมิดและ
ความเสียหายนั้นเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้รายงานกระทรวงการคลัง
(พิจารณาตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว๙๘)
๗. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้แจ้งผู้ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย

๖. กรณีมีหรือไม่มีผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและความ
เสียหายนั้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(พิจารณาตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว๙๘)

๗. อธิการบดีพิจารณา หากเห็นชอบ
ให้แจ้งผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

๘. ผู้ต้องรับผิดอาจอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิการบดีได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง
และในกรณีที่ยกคาอุทธรณ์ ผู้ต้องรับผิดฟ้องศาลปกครองต่อไปได้
๙. หากกรณีไม่มีการอุทธรณ์และผู้ต้องรับผิดไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้บังคับคดีตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๖๐ วัน

๒๗
๙. การดาเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา
การดาเนินการกับบุลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา ได้แก่ การดาเนินการติดตาม ทวงถามบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ได้ทาสัญญาลาศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศไว้
ต่อมหาวิทยาลัยฯ สัญญารับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการตลอดจน
การเรียกชดใช้หากมีการผิดสัญญา รวมถึงนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้กระทาการซึ่งถือเป็น
การผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญา อาทิ การลาออกจากการศึกษา ยุติการรับทุน ลาออกจาก
ราชการโดยปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกาหนดตามสัญญา เป็นต้น โดยสัญญาต่างๆ ที่บุคลากรหรือนิสิตได้ทาไว้
ต่อมหาวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ต้องฟ้องร้องดาเนินคดีภายในกาหนดเวลา ๕ ปี นับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งการดาเนินการมีขั้นตอน ดังนี้
๙.๑ กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปเรื่องและจัดส่งให้สานักงานกฎหมายพิจารณาดาเนินการ ติดตาม
ทวงถาม โดยประกอบไปด้วยเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการรับทุนของผู้ผิดสัญญาฯ
รวมถึงเอกสารการคิดคานวณจานวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาฯ จะต้องชดใช้ทั้งหมด โดยหากเป็นจานวนเงินเดือน เงิ น
ค่าจ้าง ที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้ตามสัญญาลาศึกษา กองคลังของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้คิดคานวณ หรือหาก
เป็นจานวนเงินทุนที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ตามสัญญารับทุนการศึกษาต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่อง
ทุนการศึกษาหรือการเบิกจ่ายเงินทุน จักเป็นผู้คิดคานวณ
๙.๒ เมื่อได้รับข้อมูลตามข้อ ๙.๑ สานักงานกฎหมายจะพิจารณาตรวจสอบโดยจัดทาหนังสือทวง
ถามไปยังผู้ผิดสัญญาฯ และผู้ค้าประกัน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางราชการ โดยส่งหนังสือทวงถามทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาให้ชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถาม
หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ ให้รีบส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ดาเนินคดีทันที
๙.๓ หากพ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๙.๒ ผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้าประกันไม่ยินยอมชดใช้ จะได้
มีหนั งสื อทวงถามอีกครั้ งโดยไม่ก าหนดระยะเวลาแต่ใช้ข้อความที่ก าหนดให้ ช าระหนี้ โดยเร็ว ซึ่ งหากภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สองยังไม่ได้รับการชดใช้ ให้รวบรวมหลักฐานส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการดาเนินคดีทันที ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ ผิดสัญญาและผู้ค้าประกันตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้นับแต่พ้น
ระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรกแล้ว
๙.๔ กรณีมีเหตุขัดข้อง อาทิ หนังสือทวงถามตามข้อ ๙.๒ ไม่ถึงผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้าประกัน
สานักงานกฎหมายจะแก้ปัญหาโดยดาเนินการขอตรวจสอบข้อมูลกับสานั กทะเบียนกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนราษฎรของผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยู่เป็นปัจจุบันแล้วดาเนินการไปใหม่
ตามขั้นตอนข้อ ๙.๒ และข้อ ๙.๓
๙.๕ กรณีผู้ผิดสัญญาลาศึกษาได้รับหนังสือทวงถามตามข้อ ๙.๒ แล้ว แต่โต้แย้งจานวนเงินที่
ส่วนราชการตรวจสอบคานวณได้ สานักงานกฎหมายจะตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคิด
คานวณ ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อเห็นว่าได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนดแล้วจักต้องรีบแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้อีกครั้ง โดยไม่ต้องกาหนดระยะเวลาการ
เรียกชดใช้อีก ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับแต่พ้นกาหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถาม
ฉบั บ แรก หากภายใน ๓๐ วัน นั บ แต่วัน ที่ผู้ ผิ ดสั ญ ญาได้รับหนังสื อทวงถามฉบับที่ส อง ผู้ ผิ ดสั ญญายังไม่ช ดใช้
สานักงานกฎหมายจักได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ ส่งให้พนักงานอัยการดาเนินคดีทันที

๒๘

๙.๖ หากผู้ผิดสัญญา ไม่สามารถที่จะชดใช้เงินให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวและขอผ่อนชาระเงิน
สานักงานกฎหมายจะจัดทาหนังสือรับสภาพหนี้และผ่อนชาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
และจัดส่งสาเนาหนังสือดังกล่าวให้กองคลังไว้เป็นข้อมูลในการรับชาระหนี้
๙.๗ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๙.๖ แล้วเสร็จ สานักงานกฎหมายจะตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
๙.๘ จานวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาได้ชดใช้คืนแก่ทางราชการ สานักงานกฎหมายถือปฏิบัติตามบันทึก
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เรื่องเสร็จที่ ๒๕๗/๒๕๔๖ และเรื่องเสร็จที่ ๖๖๒/
๒๕๔๖ โดยในส่วนของเงินทุน เงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง จักต้องนาส่งใช้เป็นรายได้แผ่นดิน ในส่วนเบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยจักนาเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป

๒๙

การดาเนินกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. กองการเจ้าหน้าที่
รายงานกรณีมีบุคลากรผิดสัญญาลาศึกษา , สัญญารับทุน
พร้อมทั้งแจ้งยอดเงินที่กองคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

๒. สานักงานกฎหมายตรวจสอบและจัดทาหนังสือทวงถาม
ที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้และ
แจ้งผู้ผิดสัญญาและผูค้ ้าประกันให้มาชดใช้

๓. กรณีชดใช้

๓. กรณีไม่ชดใช้

๔. ให้นาส่วนของเงินทุน , เงินเดือน ส่งใช้เป็น
รายได้แผ่นดิน ส่วนของเบี้ยปรับและดอกเบีย้
นาเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

 กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๔. เสนอมหาวิทยาลัยขอให้สานักงานอัยการสูงสุด
แต่งตั้งพนักงานอัยการฟ้องคดีปกครองต่อไป
ทั้งนี้ ภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี

๓๐ – ๖๐ วัน

๓๐
ส่วนที่ ๖
ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
สานักงานกฎหมายมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ เพื่อให้นิติกรได้ใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและสาหรับงานที่มีลักษณะที่ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือที่มี
ความสาคัญ ก็จะจัดให้มีบัญชีกากับไว้ในแต่ละเรื่อง โดยมอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลปรับข้อมูลเรื่องที่จะนา
ใส่แฟ้มต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และจาแนกให้ตรงตามแฟ้ม ซึ่งรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลและบัญชีกากับงานเรื่อง
ต่างๆ มีดังนี้
๕.๑ การจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(๑) แฟ้มกฎหมายของมหาวิทยาลัย
(๒) แฟ้มข้อบังคับ
(๓) แฟ้มระเบียบ
(๔) แฟ้มประกาศ
(๕) แฟ้มคาสั่งมอบอานาจด้านต่างๆ
(๖) แฟ้มหนังสือเวียนภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนิติกร
(๗) แฟ้มหนังสือเวียนภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของนิติกร
(๘) แฟ้มหนังสือเวียนเรื่องที่มีความสาคัญ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนิติกร
โดยตรง (มีความสาคัญ คือ ต้องมีการทบทวนอยู่เสมอ)
(๙) แฟ้มระเบียบและประกาศโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
(๑๐) แฟ้มนิติกรรมสัญญา
(๑๑) แฟ้มวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
(๑๒) แฟ้มวิธีปฏิบัติเรื่องผิดสัญญาลาศึกษา
(๑๓) แฟ้มวิธีปฏิบัติในการบังคับคดี
(๑๔) แฟ้มวิธีปฏิบัติในการดาเนินคดีทางศาล
(๑๕) แฟ้มข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ
(๑๖) แฟ้มระเบียบพนักงาน
(๑๗) แฟ้มคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสอบสวน
(๑๘) แฟ้มคาสั่งลงโทษทางวินัย
(๑๙) แฟ้มคาสั่งชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิด
(๒๐) แฟ้มรายงานผลการสืบทรัพย์
(๒๑) แฟ้มรายงานผลความรับผิดทางละเมิด
(๒๒) แฟ้มประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ

๓๑
๕.๒ บัญชีกากับงานเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย
(๑) เรื่องสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย และสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(๒) เรื่องการดาเนินคดีทางศาล ได้แก่ คดีแพ่ง อาญา ปกครอง ล้มละลาย และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
(๓) เรื่องการบังคับคดี
(๔) เรื่องผิดสัญญาลาศึกษา (ก่อนคดีขึ้นสู่ศาล)
(๕) เรื่องการใช้จ่ายเงินรายได้ของสานักงานกฎหมาย
(๖) เรื่องวัสดุครุภัณฑ์ของสานักงานกฎหมาย
(๗) เรื่องเงินที่เรียกได้จากผู้ผิดสัญญาลาศึกษาหรือบังคับคดี
(๘) เรื่องการเข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาของบุคลากร
(๙) เรื่องการคุมวันลาของบุคลากร

