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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๒๙/๔๓๕ ลงวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๒๙/๙๕๓ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ' ๒๕๖๐  
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเก่ียวกับการเรียกคืนเงินค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรม 
และค�าเดินทางไปราชการท่ีเบิกจ�ายให�แก�เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกับเอกสารท่ีส�งมาด�วยแล�ว 
สรุปข�อเท็จจริงได� ดังนี้ 

๑. เม่ือป> พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�มีคําสั่งอนุมัติให�นางวัชรี  
หาทองคํา นิติกรชํานาญการ เข�ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. รับรอง โดยให�เบิกค�าลงทะเบียนการเข�ารับการอบรมและค�าเดินทางไปราชการ
รวมเปDนเงินจํานวน ๑๗๗,๕๒๓ บาท แต�ต�อมาสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ ได�มีหนังสือ  
ลับ ท่ี ตผ ๐๐๓๓ อบ/๐๕๗๓ ลงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ�งว�า 
หลักสูตรดังกล�าวซ่ึงจัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองมิใช�การฝ8กอบรม 
ท่ีส�วนราชการเปDนผู�จัดหรือร�วมจัดกับหน�วยงานอ่ืน ท้ังเปDนการฝ8กอบรมท่ีมีการมอบวุฒิบัตร 
ซ่ึงเปรียบเสมือนประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือให�ผู�ผ�านการอบรมใช�เปDนคุณสมบัติในการได�รับ 
การแต�งต้ังเปDนตุลาการศาลปกครอง จึงไม�เข�ากรณีท่ีจะเบิกค�าใช�จ�ายได�ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  
และระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ผู�เข�ารับการอบรมจึงไม�มีสิทธิเบิกค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ จึงเห็นสมควร
ให�นําเงินจํานวน ๑๗๗,๕๒๓ บาท ส�งคืนเปDนรายได�แผ�นดินและแจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ ทราบต�อไป ซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�สั่งการ 
ท�ายหนังสือฉบับดังกล�าวเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให�แจ�งนางวัชรีฯ ดําเนินการตามผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ 

๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�มีหนังสือ ลับ ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๒๙ (๑)/๐๑๔  
ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงกรมบัญชีกลางขอหารือว�า ผู�เข�ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล�าว 
มีสิทธิเบิกค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบท่ีเก่ียวข�องหรือไม�  
และกรณีท่ีผู� เข�ารับการอบรมไม�มีสิทธิเบิกค�าใช�จ�าย มหาวิทยาลัยฯ จะต�องดําเนินการอย�างไร  
ซ่ึงกรมบัญชีกลางได�มีหนังสือ ลับ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/๓๑๗๑๔ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ�งความเห็นว�า เม่ือผู�ผ�านการอบรมหลักสูตรดังกล�าวจะเปDน 
ผู�มีคุณสมบัติในการได�รับการแต�งต้ังเปDนตุลาการศาลปกครอง จึงถือได�ว�าหลักสูตรนี้เปDนการฝ8กอบรม
ท่ีผู�ผ�านการอบรมจะได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ดังนั้น ผู� เข�ารับการอบรมจึงไม� มีสิทธิ 
เบิกค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการได� มหาวิทยาลัยฯ จึงต�องดําเนินการเรียก



 ๒ 

เงินคืนจากผู�เข�ารับการอบรมและนําเงินส�งคลังเปDนรายได�แผ�นดินต�อไป อธิการบดีฯ จึงมีหนังสือ  
ลับ ท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐(ลับ)/๔๙๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงนางวัชรีฯ แจ�งให� คืน 
เงินค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการจํานวน ๑๗๗,๕๒๓ บาท ภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือดังกล�าว และต�อมามหาวิทยาลัยฯ ได�ดําเนินการหักเงินเดือนของนางวัชรีฯ 
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ต้ังแต�เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 

๓. ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ นางวัชรีฯ ได�ฟNองคดีต�อศาลปกครองอุบลราชธานี 
ขอให�เพิกถอนคําสั่งของอธิการบดีฯ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ท่ีสั่งให�ตนคืนเงินตาม 
ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ ซ่ึงศาลปกครองอุบลราชธานี 
ได�มีคําสั่งไม�รับคําฟNองคดีไว�พิจารณา และต�อมาศาลปกครองสูงสุดได�มีคําสั่ง ท่ี ๔๓๒/๒๕๕๙  
ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต�น สรุปได�ว�า กรณีนี้ อธิการบดีฯ 
ไม�ได�มีคําสั่งทางปกครองให�เพิกถอนคําสั่งอนุมัติให�เบิกค�าใช�จ�าย ในการฝ8กอบรมและค�าใช�จ�าย 
ในการเดินทางไปราชการ แต�เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อธิการบดีฯ ได�บันทึกต�อท�ายหนังสือ 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ ว�า ให�แจ�งนางวัชรีฯ ดําเนินการตามผลการตรวจสอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ และต�อมาได�มีหนังสือลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
แจ�งให�นางวัชรีฯ คืนเงินดังกล�าวภายในสามสิบวัน  ท้ังนี้ เม่ือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องมิได�ให�อํานาจ
อธิการบดีฯ ออกคําสั่งทางปกครองเรียกให�ผู�ใดชําระเงินหรือคืนเงินดังกล�าวได� หนังสือของอธิการบดีฯ  
ท่ีเรียกให�นางวัชรีฯ คืนเงินค�าใช�จ�าย จึงมิใช�คําสั่งทางปกครอง อันจะใช�มาตรการบังคับทางปกครอง
ต�อไปได� แต�เปDนการใช�สิทธิเรียกร�องดังเช�นเจ�าหนี้โดยท่ัวไป หากอธิการบดีฯ เห็นว�า นางวัชรีฯ มีหน�าท่ี
คืนเงินค�าใช�จ�ายท่ีเบิกไป ก็ต�องใช�สิทธิฟNองคดีต�อศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา  ดังนั้น นางวัชรีฯ  
จึงไม�ได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายจากการสั่งให�คืนเงินตามหนังสือของอธิการบดีฯ ท่ีสั่งให�คืนเงิน 
และไม�มีสิทธิฟNองขอให�เพิกถอนหนังสือดังกล�าว จึงมีคําสั่งไม�รับคําฟNองคดีไว�พิจารณา 

๔. นางวัชรีฯ ได�มีหนังสือ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดีฯ อ�างผลคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๓๒/๒๕๕๙ เพ่ือขอให�คืนเงินเดือนท่ีได�หักไว�โดยไม�มีอํานาจ ต้ังแต� 
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเปDนเงินท้ังสิ้นจํานวน 
๑๑๒,๐๐๐ บาท พร�อมดอกเบ้ียร�อยละ ๗.๕ ต�อป> ของเงินต�น ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ
หนังสือดังกล�าว รวมท้ังแจ�งผู�เก่ียวข�องให�ระงับการหักเงินเดือนของตนต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เปDนต�นไปด�วย 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล�วเห็นว�า กรณีนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน
ภูมิภาคท่ี ๕ และกรมบัญชีกลางมิได�ให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะว�ามหาวิทยาลัยฯ จะต�องดําเนินการ
เรียกเงินค�าลงทะเบียนและค�าเดินทางไปราชการจํานวน ๑๗๗,๕๒๓ บาท คืนจากนางวัชรีฯ ด�วยวิธีการ
อย�างไร ประกอบกับคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๓๒/๒๕๕๙ ซ่ึงนางวัชรีฯ นํามาอ�างนั้น  
ก็มีผลเปDนการไม�รับคําฟNองของนางวัชรีฯ เนื่องจากหนังสือของอธิการบดีฯ ท่ีสั่งให�นางวัชรีฯ คืนเงิน  
ไม�ใช�คําสั่งทางปกครอง จึงไม�ทําให�นางวัชรีฯ ได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย ซ่ึงศาลปกครองสูงสุด
ไม�ได�มีคําบังคับต�ออธิการบดีฯ แต�อย�างใด กรณีจึงยังไม�มีความชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ'และวิธีการ
ในการเรียกให�นางวัชรีฯ คืนเงินค�าลงทะเบียนและค�าเดินทางไปราชการ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังต�อไปนี้ 

 
 



 ๓ 

๑. การเรียกให�นางวัชรีฯ คืนเงินค�าลงทะเบียนและค�าเดินทางไปราชการเพ่ือให�
เปDนไปตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต�อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ'และวิธีการอย�างไร จะต�องมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุมัติให�เบิกเงินค�าใช�จ�าย
ดังกล�าวหรือใช�วิธีการเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได�หรือจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการใด 

๒. มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการหักเงินเดือนของนางวัชรีฯ ในแต�ละเดือนเพ่ือชดใช�
คืนเงินค�าลงทะเบียนและค�าเดินทางไปราชการเพ่ือให�เปDนไปตามความเห็นของสํานักงานการตรวจ 
เงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ ได�หรือไม� และหากไม�อาจกระทําได� มหาวิทยาลัยฯ จะต�องดําเนินการอย�างไร
ต�อไป 

๓. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได�ดําเนินการหักเงินเดือนของนางวัชรีฯ เพ่ือชดใช�  
คืนเงินค�าลงทะเบียนและค�าเดินทางไปราชการ ต้ังแต�เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปQจจุบันนั้น 
เปDนกรณีท่ีสามารถดําเนินการได�หรือไม� หากไม�อาจกระทําได� มหาวิทยาลัยฯ จะต�องคืนเงินดังกล�าว
ให�แก�นางวัชรีฯ หรือไม� อย�างไร 

๔. หากมหาวิทยาลัยฯ ไม�อาจหักเงินเดือนของนางวัชรีฯ และการฟNองเรียกเงินคืน 
ฐานลาภมิควรได�มีปQญหาอายุความการใช�สิทธิเรียกร�อง มหาวิทยาลัยฯ จะใช�สิทธิตามมาตรา ๑๓๓๖ 
แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย' ติดตามเอาทรัพย'สินคืนจากนางวัชรีฯ ซ่ึงเปDนการดําเนินการ 
ท่ีไม�มีกําหนดอายุความได�หรือไม� และจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนอย�างไร 

 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได�พิจารณาข�อหารือของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยมีผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เปDนผู�ชี้แจงรายละเอียด
ข�อเท็จจริงแล�ว มีประเด็นต�องพิจารณาว�า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเรียกคืนเงินค�าใช�จ�ายในการ
เข�ารับการฝ8กอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. 
รับรอง จากนางวัชรี  หาทองคํา ได�หรือไม� และด�วยวิธีการใด เห็นว�า เม่ือข�อเท็จจริงปรากฏว�า  
นางวัชรีฯ ได�มีหนังสือลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุมัติ
เข�ารับการฝ8กอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. 
รับรอง รุ�นท่ี ๑ ระหว�างเดือนกุมภาพันธ' - กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงอธิการบดีฯ ได�มีคําสั่งอนุมัติ 
ตามท่ีร�องขอ รวมท้ังลงนามในหนังสือรับรองท�ายใบสมัคร เข�ารับการอบรมของนางวัชรีฯ ว�า 
หน�วยงานต�นสังกัดอนุญาตและสนับสนุนให�ผู�สมัครเข�ารับการอบรมและเข�าร�วมกิจกรรมตลอด
ระยะเวลาการอบรม และเม่ือนางวัชรีฯ ขอเบิกค�าลงทะเบียนในการเข�ารับการอบรมและค�าใช�จ�าย 
ในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข�ารับการอบรม มหาวิทยาลัยฯ ก็ได�เบิกจ�ายเงินให�มาโดยตลอด  
จนนางวัชรีฯ ผ�านการอบรมตามหลักสูตรดังกล�าว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงต�องพิจารณาว�า นางวัชรีฯ  
มีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู�ของคําสั่งท่ีอนุมัติให�เข�ารับการอบรมและเชื่อว�ามีสิทธิเบิกค�าใช�จ�าย
ในการเข�ารับการอบรมจากทางราชการหรือไม� 

๑. หากไม�ปรากฏข�อเท็จจริงว�า นางวัชรีฯ ได�แสดงข�อความอันเปDนเท็จหรือปกปTด
ข�อความจริงซ่ึงควรบอกให�แจ�ง หรือข�มขู�หรือชักจูงใจโดยการให�ทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใด 
ท่ีมิชอบด�วยกฎหมาย หรือได�ให�ข�อความท่ีไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนในสาระสําคัญ เพ่ือให�ได�รับคําสั่ง
อนุมัติให�เข�ารับการอบรมและเบิกค�าใช�จ�ายจากทางราชการ หรือได�รู�ถึงความไม�ชอบด�วยกฎหมาย 
ของคําสั่งในขณะท่ีได�รับคําสั่ง หรือการไม�รู�นั้นเปDนไปโดยการประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง ตามท่ี



 ๔ 

กําหนดในมาตรา ๕๑๑ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นางวัชรีฯ ย�อมอ�างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู�ของคําสั่งอนุมัติให�เข�ารับการอบรมและให�เบิก
ค�าใช�จ�ายจากทางราชการได� มหาวิทยาลัยฯ ย�อมไม�อาจเรียกให�นางวัชรีฯ คืนเงินค�าใช�จ�ายได� 

๒. หากปรากฏข�อเท็จจริงว�า นางวัชรีฯ มีพฤติการณ'อย�างใดอย�างหนึ่งท่ีไม�สุจริต
ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ วรรคสาม ข�างต�น นางวัชรีฯ ย�อมไม�อาจอ�างความเชื่อโดยสุจริตได�  
และมหาวิทยาลัยฯ อาจเพิกถอนคําสั่งอนุมัติให�เข�ารับการอบรมและเบิกค�าใช�จ�ายโดยให�มีผลย�อนหลังได� 
ซ่ึงการคืนเงินค�าใช�จ�ายจะเปDนไปตามบทบัญญัติว�าด�วยลาภมิควรได�ในประมวลกฎหมายแพ�ง 
และพาณิชย'  ท้ังนี้  ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๑ วรรคสี่  แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ต�องใช�วิธีการฟNองเปDนคดีแพ�งต�อศาลยุติธรรมเพ่ือเรียกเงินคืน 
ฐานลาภมิควรได�ตามนัยมาตรา ๔๐๖๒ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย'ภายในหนึ่งป> 
นับแต�เวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ รู�ว�าตนมีสิทธิเรียกเงินคืนตามมาตรา ๔๑๙๓ ไม�อาจใช�วิธีการฟNองติดตาม
เอาทรัพย'สินคืนตามมาตรา ๑๓๓๖๔ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย' 

                                           
๑มาตรา ๕๑  การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายซ่ึงเปDนการให�เ งิน  

หรือให�ทรัพย'สินหรือให�ประโยชน'ท่ีอาจแบ�งแยกได� ให�คํานึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผู�รับประโยชน'ในความคงอยู�
ของคําสั่งทางปกครองน้ันกับประโยชน'สาธารณะประกอบกัน 

 ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหน่ึงจะได�รับความคุ�มครองต�อเมื่อผู�รับคําสั่งทางปกครองได�ใช�
ประโยชน'อันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือได�ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย'สินไปแล�วโดยไม�อาจแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�
หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให�ผู�น้ันต�องเสียหายเกินควรแก�กรณี 

 ในกรณีดังต�อไปน้ี ผู�รับคําสั่งทางปกครองจะอ�างความเช่ือโดยสุจริตไม�ได� 
 (๑) ผู�น้ันได�แสดงข�อความอันเปDนเท็จหรือปกปTดข�อความจริงซ่ึงควรบอกให�แจ�งหรือข�มขู�  

หรือชักจูงใจโดยการให�ทรัพย'สินหรือให�ประโยชน'อ่ืนใดท่ีมิชอบด�วยกฎหมาย 
 (๒) ผู�น้ันได�ให�ข�อความซ่ึงไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 (๓) ผู� น้ันได�รู� ถึงความไม�ชอบด�วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะได�รับคําสั่ ง 

ทางปกครองหรือการไม�รู�น้ันเปDนไปโดยความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง 
 ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยให�มีผลย�อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย'สินหรือประโยชน'ท่ีผู�รับคําสั่ง 

ทางปกครองได�ไป ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยลาภมิควรได�ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย'มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
โดยถ�าเมื่อใดผู�รับคําสั่งทางปกครองได�รู�ถึงความไม�ชอบด�วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือควรได�รู�เช�นน้ัน 
หากผู�น้ันมิได�ประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงให�ถือว�าผู�น้ันตกอยู�ในฐานะไม�สุจริตตั้งแต�เวลาน้ันเปDนต�นไป และในกรณี 
ตามวรรคสาม ผู�น้ันต�องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย'สินหรือประโยชน'ท่ีได�รับไปเต็มจํานวน 

๒มาตรา ๔๐๖  บุคคลใดได�มาซ่ึงทรัพย'สิ่งใด เพราะการท่ีบุคคลอีกคนหน่ึงกระทําเพ่ือชําระหน้ีก็ดี 
หรือได�มาด�วยประการอ่ืนก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ�างกฎหมายได� และเปDนทางให�บุคคลอีกคนหน่ึงน้ันเสียเปรียบไซร� 
ท�านว�าบุคคลน้ันจําต�องคืนทรัพย'ให�แก�เขา อน่ึงการรับสภาพหน้ีสินว�ามีอยู�หรือหาไม�น้ัน ท�านก็ให�ถือว�าเปDนการกระทํา
เพ่ือชําระหน้ีด�วย 

 บทบัญญัติอันน้ีท�านให�ใช�บังคับตลอดถึงกรณีท่ีได�ทรัพย'มา เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงซ่ึงมิได�
มีได�เปDนข้ึน หรือเปDนเหตุท่ีได�สิ้นสุดไปเสียก�อนแล�วน้ันด�วย 

๓มาตรา ๔๑๙  ในเรื่องลาภมิควรได�น้ัน ท�านห�ามมิให�ฟNองคดีเมื่อพ�นกําหนดป>หน่ึงนับแต�เวลาท่ี
ฝUายผู�เสียหายรู�ว�าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ�นสิบป>นับแต�เวลาท่ีสิทธิน้ันได�มีข้ึน 

๔มาตรา ๑๓๓๖  ภายในบังคับแห�งกฎหมาย เจ�าของทรัพย'สินมีสิทธิใช�สอยและจําหน�าย
ทรัพย'สินของตนและได�ซ่ึงดอกผลแห�งทรัพย'สินน้ัน กับท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย'สินของตนจากบุคคล 
ผู�ไม�มีสิทธิจะยึดถือไว� และมีสิทธิขัดขวางมิให�ผู�อ่ืนสอดเข�าเก่ียวข�องกับทรัพย'สินน้ันโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 

 



 ๕ 

ส�วนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได�หักเงินเดือนของนางวัชรีฯ เพ่ือชดใช� คืนค�าใช�จ�าย 
ในการเข�าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได�ชี้แจงว�า การหักเงินเดือนของนางวัชรีฯ เปDนไปตามสัญญายืมเงินทดรอง 
ท่ีนางวัชรีฯ สัญญาว�าจะนําเงินเหลือจ�ายส�งใช�ภายในกําหนด หากไม�ส�งตามกําหนด ยินยอมให� 
หักเงินเดือนเพ่ือชดใช�เงินท่ียืมไปจนครบได�ทันที  ดังนั้น เม่ือข�อเท็จจริงปรากฏว�านางวัชรีฯ ได�คืน 
เงินเหลือจ�ายครบถ�วนแล�ว หนี้ตามสัญญายืมเงินจึงระงับไป มหาวิทยาลัยฯ จึงไม�อาจใช�ความยินยอม 
ท่ีนางวัชรีฯ ได�ให�ไว�ในสัญญาดังกล�าวเพ่ือหักเงินเดือนของนางวัชรีฯ ได� 

อนึ่ง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีข�อสังเกตเพ่ิมเติมว�า กรณีท่ี
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี ๕ ได�มีหนังสือแจ�งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว�า ผู�เข�ารับ 
การอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. รับรอง 
ไม�มีสิทธิเบิกค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ จึงเห็นสมควรให�นําเงินท่ีเบิกไป
ส�งคืนเปDนรายได�แผ�นดินนั้น เปDนเรื่องท่ีอธิการบดีฯ จะต�องพิจารณาว�าการเบิกจ�ายเงินในกรณีนี้ 
ได�ก�อให�เกิดความเสียหายแก�มหาวิทยาลัยฯ และมีเหตุอันควรเชื่อว�าเกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ี
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม� หากเห็นว�าเกิดความเสียหายจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีของมหาวิทยาลัยฯ 
อธิการบดีฯ ก็อาจแต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ'การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือพิจารณาว�ามีผู�ต�องรับผิดชดใช�ความเสียหายหรือไม� อย�างไร 
  
  
 (นายดิสทัต  โหตระกิตย') 
 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมษายน ๒๕๖๐ 


