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หากมหาวทิ
ยาลัยออก

ระเบยีบภาย
ใน

ไมคื่นเงินค่
าลงทะเบยีน

เรยีน ไมว่า่กรณ
ใีดๆ    

 ทั�งสิ�น จะทําได้หร
อืไม ่?

คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที�
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     มหาวิทยาลัยแห่งหนึ�ง ออกกฎระเบียบ
ภายในโดยมีใจความว่า ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
จะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียน เพื�อขึ�นทะเบียน
เป�นนิสิต หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ จะไม่
คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น     
     ต่อมาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ได้ลงทะเบียน
เรียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่
สามารถเข้าเรียนต่อได้ โดยไม่ปรากฏว่าเป�น
ความผิดของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
จะอ้างระเบียบที�มหาวิทยาลัยออก ไม่ต้องคืน
เงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้หรือไม่

ข้อเท็จจริง

ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 

มาตรา 3 วรรคหนึ�ง และมาตรา 39
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     เมื่อการไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียน กอใหเกิดความเสียหาย

แกประชาชนอยางมาก แตในสวนความเสียหายของมหาวิทยาลัย

ไมไดกระทบตอการบริการสาธารณะดานการศึกษา ทั้งนี้จะตอง

พิจารณาประกอบกับความประมาทเลินเลอ หรือจงใจของผูมีสิทธิ

เขาศึกษาตอดวย เพื่อเปนการลดความเครงครัดของการใช

กฎหมายที่จํากัดสิทธิประชาชน มหาวิทยาลัยควรมีขอกําหนด 

 เหตุยกเวนการจายเงินคาลงทะเบียนเรียน ซึ่งเรื่องนี้สอดคลองกับ

หลักธรรมาภิบาลในดานนิติธรรม ที่การใช อํานาจดุลพินิจของฝาย

ปกครองตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและสอดคลองกับหลัก

การพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

     คดีนี้ ผูมีสิทธิเขาศึกษาไมสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขของ

มหาวิทยาลัยได เนื่องจากไมสามารถสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไดทันภายในกําหนดเวลา โดยไมไดเกิดจากความผิด

ของบุคคลดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงสมควรคืนเงินคาลงทะเบียน

เรียน การใชดุลพินิจของมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาระหวางการ

บรรลุวัตถุประสงคของการบริการสาธารณะกับความเสียหายที่จะ

เกิดแกประชาชน โดยการจํากัดสิทธิของประชาชนจะทําไดเทาที่

จําเปนเทานั้น

ศาลตัดสิน
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สรุปขอ้ควรคิดจากนติิกร

     คดีนี�ศาลตรวจสอบการใชอํ้านาจดลุพนิิจของฝ�ายปกครอง
วา่การออกคําสั�งทางปกครอง โดยกําหนดเงื�อนไขสงวนสทิธใินการ
ไมคื่นค่าลงทะเบยีนเรยีน ไมว่า่กรณีใดๆ เป�นการใชด้ลุพนิิจโดย     
 ไมช่อบด้วยกฎหมาย เพราะขดักับหลักการพื�นฐานตามรฐัธรรมนูญ
ตามหลักความได้สดัสว่น ซึ�งหลักนี� มหีลักการยอ่ยอีก 3 ประการ คือ
     1. หลักสมัฤทธิ�ผล กล่าวคือ การออกคําสั�งทางปกครองต้อง
กระทําเพื�อบรรลวุตัถปุระสงค์หรอืความมุง่หมายของกฎหมายที�ให้
อํานาจออกคําสั�งนั�นเท่านั�น
     2. หลักความจาํเป�น กล่าวคือ จาํเป�นต้องกระทําหากไมก่ระทํา   
 คําสั�งจะไมบ่รรลผุลตามกฎหมาย และ
     3. หลักความได้สดัสว่นในความหมายอยา่งแคบ กล่าวคือ ต้อง
เปรยีบเทียบระหวา่งประโยชน์มหาชน กับความเสยีหายของเอกชน
วา่อยา่ใดมากกวา่กัน ถ้าเอกชนเสยีหายมากกวา่การกระทํานั�นก็ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
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คดีนี�เกิดความ
เสยีหายต่อ
เอกชนมากกวา่
มหาวทิยาลัยจงึ
ต้องคืนเงินค่า
ลงทะเบยีนให้
แก่ผูฟ้�องคดี

ห
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ก
ค
ว
า
ม
ได้

สั
ด
ส่
ว
น

    ดังนั�นมหาวทิยาลัยใดจะออกกฎ
หรอืคําสั�งทางปกครอง ที�มผีลกระ
ทบสทิธเิสรภีาพของนักศึกษาหรอื
ประชาชน ก็ต้องคํานึงถึงการใช้
อํานาจดลุพนิิจตามหลักความได้
สดัสว่น อันเป�นหลักการพื�นฐาน
ตามรฐัธรรมนูญด้วยเสมอ ทั�งควร
มกีารเป�ดชอ่งใหพ้จิารณาเป�นอยา่ง
อื�นตามความยุติธรรมเป�นกรณีๆ ก็
จะไมข่ดักับหลักดังกล่าว
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     แมการเชาทรัพยสินนั้นปกติผูใหเชายอมเพงเล็งถึงคุณสมบัติ

ของผูเชาวาสมควรไดรับความไววางใจในการใชและดูแลทรัพยสิน

ที่เชาหรือไมสิทธิของผูเชาจึงมีสภาพเปนการเฉพาะตัว เมื่อผูเชา

ตายสิทธิการเชาตามสัญญาเชาก็เปนอันระงับสิ้นสุดลง และไมเปน

มรดกตกทอดไปถึงทายาทก็ตาม แตสัญญาเชาซื้อไมใชสัญญาเชา

ทรัพยธรรมดา แตมีคํามั่นวาจะขายทรัพยโดยมีเงื่อนไขการชําระเงิน

กันเปนครั้งคราวรวมอยูดวย ถาผูเชาซื้อชําระเงินแกผูใหเชาซื้อครบ

ถวนตามเงื่อนไขก็จะไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น เพียงแตการที่ผูให

เชาซื้อจะใหบุคคลใดเชาซื้อหรือไมอาจพิจารณาคุณสมบัติของผูเชา

ซื้อวามีความสามารถที่จะชําระเงินใหแกผูใหเชาซื้อครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดหรือไม โดยไมไดพิจารณาคุณสมบัติของผูเชาซื้อวา

สมควรไดรับความไววางใจในการใชและดูแลทรัพยสินที่เชาซื้อหรือ

ไมดังเชนสัญญาเชาทรัพย สิทธิที่จะไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาม

สัญญาเชาซื้อจึงไมใชสิทธิเฉพาะตัวและไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่หามตัวการมอบหมายหรือเชิดบุคคลอื่นเปนตัวแทนทําสัญญาเชา

ซื้อแทนตัวการตัวการจึงอาจมอบหมายหรือเชิดบุคคลอื่นที่มีความ

สามารถจะชําระเงินใหแกผูเชาซื้อตามเงื่อนไขที่ผูใหเชาซื้อกําหนด

เปนตัวแทนทําเชาซื้อแทนตนเองได

ฏีกาที� 6117/2562 (ส่วน 1)
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     ดังนั้น การที่ผูเสียหายท่ี 2 ขอใหจําเลยทําสัญญาเชาซื้อรถ

กระบะจากผูเสียหายที่ 1 แทนผูเสียหายที่ 2 โดยผูเสียหายที่ 2

เปนผูชําระเงินดาวนแลวรับมอบการครอบครองรถที่เชาซื้อและ

ผอนชําระคาเชาซื้อ ถือไดวาผูเสียหายที่ 2 มอบหมายหรือเชิด

จําเลยเปนตัวแทนในการทําสัญญาเชาซื้อรถกระบะจากผูเสียหาย

ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 821 โดย  

 ผูเสียหายที่ 2 เปนตัวการไมเปดเผยชื่อ หาใชวานิติสัมพันธ

ระหวางผูเสียหายที่ 2 กับจําเลยไมใชเรื่องตัวการตัวแทนแตอยาง

ใดไม

     แมจําเลยมีชื่อเปนผูเชาซื้อ แตจําเลยเปนเพียงตัวแทนของผู

เสียหายที่ 2 แลวมอบรถที่เชาซื้อใหแกผูเสียหายที่ 2 ไปแลว ผู

เสียหายที่ 2 จึงเปนผูมีสิทธิครอบครองรถที่เชาซื้อ สวนจําเลย

ไมมีสิทธิครอบครองรถที่เชาซื้อ แมตอมาผูเสียหายที่ 2 ซึ่งตกลง

จะใหจําเลยกูยืมเงินเพื่อตอบแทนที่จําเลยทําสัญญาเชาซื้อรถ

แทนผูเสียหายที่ 2 ไมปฏิบัติตามขอตกลงกับจําเลยใหครบถวนก็

ไมกอใหเกิดสิทธิที่จําเลยจะเอารถที่เชาซื้อคืนจากผูเสียหายที่ 2

ฏีกาที� 6117/2562 (ส่วน 2)
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     การท่ีจําเลยเอารถท่ีเชาซ้ือไปจากผูเสียหาย ที่ 2

เพ่ือเรียกรองใหผูเสียหายท่ี 2 ปฏิบัติตามขอตกลง

เปนการแยงการครอบครองและเปนการบังคับสิทธิ

ทางแพงของตนโดยพลการ จึงเปนการแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเอง การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานลัก

ทรัพยสําเร็จแลว แมตอมาผูเสียหายที่ 2 ตกลงจะ

ชําระเงินแกจําเลย แลวใหจําเลยคืนรถที่เชาซื้อแกผู

เสียหายท่ี 2 และเมื่อถึงวันเวลานัดจําเลยขับรถที่เชา

ซ้ือไปรอผูเสียหายท่ี 2ก็หาทําใหการกระทําความผิด

ฐานลักทรัพยท่ีสําเร็จแลวกลายเปนการกระทําที่ไม

เปนความผิดแตอยางใดไม

ฏีกาที� 6117/2562 (ส่วน 3)
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การเชา่ซื�อรถยนต์ ตัวการที�ไมเ่ป�ดเผยชื�อ อาจ
ใหตั้วแทนเป�นผูเ้ชา่ซื�อแทนได้ สญัญาเชา่ซื�อ
ตัวแทนลงนามเป�นผูเ้ชา่ซื�อ แต่เมื�อชาํระค่าเชา่
ซื�อเสรจ็สิ�น กรรมสทิธิ�ในรถยนต์ยอ่มเป�นของ
ตัวการ
เมื�อตัวแทนสง่มอบรถยนต์ใหตั้วการแล้ว ต่อ
มาไปเอาคืนจะอ้างวา่เป�นผูม้ชีื�อในสญัญาเชา่ซื�อ
ก็ไมทํ่าใหพ้น้ผดิทางอาญาขอ้หาลักทรพัยไ์ด้

ขอ้คิดที�ได้จากฏีกา
1.

2.

ดร.สฤษดิ� ธญักิจจานุกิจ
ผูอํ้านวยการกองกฎหมาย
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กฎหมายน่ารูใ้นชวีติประจาํวนั
ความผดิฐานพกพาอาวุธ

     เมื�อเดอืนตลุาคมที�ผา่นมานี� มขีา่วเกี�ยวกับหญิงสาว
ท่านหนึ�งพกพาอาวุธโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต จนถกูตํารวจ
จบักมุและก่อเหตปุ�นหอ้งขงั 
     วนันี�กฎหมายที�นา่รูใ้นชวีติประจาํวนั ขอนาํเสนอ ความ
ผดิฐานพกพาอาวุธ ซึ�งในประมวลกฎหมายอาญา ถือเป�น
ความผดิลหโุทษ ตามมาตรา 371 มอัีตราโทษปรบัไมเ่กิน
หนึ�งพนับาท และใหศ้าลมอํีานาจสั�งใหร้บิอาวุธนั�น

     สว่นใน พระราชบญัญติัอาวุธป�น เครื�องกระสนุป�น วตัถุ
ระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และสิ�งเทียมอาวุธป�น พ.ศ. 2490
ความผดิฐานพกพาอาวุธ อยูใ่น  มาตรา 8 ทว ิซึ�งมอัีตรา
โทษตาม มาตรา 72 ทว ิต้องระวางโทษจาํคกุตั�งแต่หก
เดอืนถึงหา้ป�และปรบัตั�งแต่หนึ�งพนับาท ถึงหนึ�งหมื�นบาท
หากท่านพกพาอาวุธป�นติดตัวไปในเมอืง หมูบ่า้นหรอืทาง
สาธารณะโดยไมไ่ดร้บัใบอนญุาตใหม้อีาวุธป�นติดตัว
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     เราสามารถแบง่ประเภทอาวุธออกได ้2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ
     1. อาวุธที�เป�นอาวุธโดยลักษณะเชน่ ดาบ
หอก กระบี� สนบัมอื ป�น เครื�องระเบดิ เป�นต้น
     2. อาวุธที�มใิชอ่าวุธโดยลักษณะแต่ใชไ้ด้เสมอืนดัง
อาวุธ เชน่ หนงัสอืที�ใชตี้หวั ดนิสอที�ใชทํ้ารา้ยรา่งกาย
คนอื�น

     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (5) อาวุธ
หมายความรวมถึงสิ�งซึ�งไมเ่ป�นอาวุธโดยสภาพ
แต่ซึ�งได้ใชห้รอืเจตนาจะใชป้ระทษุรา้ยรา่งกายถึง
อันตรายสาหสัอยา่งอาวุธ

ก่อนที�เราจะพูดถึงความผิดฐานพกพาอาวุธ
เราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อน วา่ อาวุธ  

 มีความหมายวา่อย่างไร

อาวุธ ?
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พกพาอาวุธ จะเป�นความผดิตาม
กฎหมายฉบบัใด ?

   ความผดิฐานพกพาอาวุธนั�น ต้องพจิารณาจากตัวบท
กฎหมายก่อน กล่าวคือ 
     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 วางหลักวา่
     “ผูใ้ดพาอาวุธไปในเมอืงหมูบ่า้นหรอืทางสาธารณะ
โดยเป�ดเผยหรอืโดยไมม่เีหตสุมควร หรอืพาไปใน
ชุมนุมชนที�ได้จดัใหม้ขีึ�นเพื�อนมสัการ การรื�นเรงิหรอื
การอื�นใด”
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   สว่น พรบ.อาวุธป�นฯ 2490 มาตรา 8 ทว ิวางหลักวา่
   “หา้มมใิหผู้ใ้ดพาอาวุธป�นติดตัวไปในเมอืง
หมูบ่า้นหรอืทางสาธารณะโดยไมไ่ด้รบัใบอนุญาตใหม้ี
อาวุธป�นติดตัวเวน้แต่เป�นกรณีที�ต้องมติีดตัวเมื�อมเีหตุ
จาํเป�นและเรง่ด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์”



ภาพประกอบจาก
ภาพยนต์ TENET

     เราจะเหน็ไดว้า่ ตาม พรบ.อาวุธป�นฯ 2490   เพิ�มคําวา่
“ติดตัว” มาด้วย (อ้างอิง-คําอธบิายกฎหมายอาญา ภาค2

ตอน2 และ  ภาค 3  จติติ ติงศภัทิย ์จดัพมิพโ์ดยเนติ
บณัฑิตยสภา ป� 2553 หน้าที� 1195 

     ซึ�งศาลฎีกาได้อธบิายไวว้า่ ความผดิฐานพกพาอาวุธป�น
ติดตัวเขา้ไปในไปในเมอืง หมูบ่า้น หรอืทางสาธารณะตามพ
รบ.อาวุธป�น มาตรา 8 ทว ินั�น การพกพาจะต้อง “เป�นการ
กระทําที� ผูก้ระทํา นั�นอยูใ่นวสิยัที�สามารถอาจใชอ้าวุธป�น
นั�นได้ในทันทีหากต้องการจะใชโ้ดยไมต้่องเสยีเวลา
ในการเตรยีมการเพื�อการใชใ้ดๆ อีก”

THE
NEWS
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TOP NEWS

     ดังนั�นการพกพาอาวุธป�นไวกั้บตัว หรอืในรถจะมี
โทษหนักแค่ไหนขึ�นอยูกั่บลักษณะการพกพาของท่าน
เอง หากท่านพกพาอาวุธป�นในลักษณะที�ไมส่ามารถ
หยบิฉวยมาใชไ้ด้ในทันที เชน่แยกเก็บกระสนุป�นออก
จากตัวอาวุธ หรอืเก็บไวใ้นกล่องเก็บป�นและล๊อก
กญุแจไว ้ท่านก็จะมคีวามผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 371 เท่านั�น

     แต่หากท่านพกพาไปในลักษณะที�สามารถหยบิฉวย
มาใชไ้ด้ทันที ใชเ้หน็บเอวหรอืวางไวข้า้งๆตัว เชน่นี�ท่าน
ก็จะมคีวามผดิฐาน พ.ร.บ. อาวุธป�นมาตรา 8ทว ิซึ�งมี
อัตราโทษสงูกวา่ มาตรา 371 ประมวลกฎหมายอาญา
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กองกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศมหาวทิยาลัย
สวนดสุติ

เรื�อง การแบง่หนว่ยงานภ
ายใน

ของสว่นงาน พ.ศ. 2558

(แก้ไขฉบบัที� 4) 

วันที� 25 กรกฎาคม 2563

บังคับใช้

ยกเลิก 1 หน่วยงาน ในสํานักงาน
มหาวิทยาลัย คือ กองวิเทศสัมพันธ์

ยกเลิก

สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กองกลาง
กองกฎหมาย
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองอาคารและสถานที�
กองประชาสัมพันธ์

สํานักงานมหาวิทยาลัย มี 9 หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มี 9 หน่วยงาน
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เวบไซต์กองกฎหมาย

https://sdulaw.dusit.ac.th/main

โทร 02 244 5144
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