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#  “ปล่อยปละ เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน .1. หัวหน้าไม่พ้นต้องรับผิด !”
กรณ์ท่ีดูกเนอ-งถ1ร๗!รกรรตุจรัสใ'แฬนๆท่ี เข้น ยล®อฅฐน เฅแที่#}หนไฏ่ไต้แหแฟ้นใจส้วซ แ!ยงI๗  

ละเลย่ใ^:ตรวจล฿!{๓รฬ างาษ ข © งล ูก ษ ่างรอ ^฿ แ  เข ้นฐ'... ห ้วฟงา18®©งรันแสท'ๆ เงกํวินัแห่รั฿ใเม่ ? นันว่านำสนเจ 
โ*ณ**พาะผู้ป!]'บัส,หนาท่ี1ห้รหน้าที่!!ถูกน้รงปฐบั!งานเก!)ว!ไ!)การเงิ'นก*แ#|]1

ย ัง๗ นรุหาหรณจากคลีปกสร®งในฉบันบี้ ท ี่งส ือเป ็น กรฬสวอย่างซองการท ี่ห ้วห น ้าห เอ 
ผูบ ังคนบัญราใ!เตร!จส฿นการใ]ฐบั!งานต้านการฝ็น*องแบับัง#แบัเแขา จนเป็นเหตุให้เกศก'ารทุจรสอ้าIIIอณรน 
^ะหางราชการไต้!นความ!!ชหาน

โคยฒชุช©งศฅเกลรน!ที่฿คเงที่ผูบั฿งคแนราชการ!,บันหนุ?างรน่เห©นาลเตยเปีนบัวหบัากา!เงน 
และบัฤเซ ไต้เบ ัมอนหแาฟ ้บ ับ ัฏ ิน ้!งานต้านการ#แกนคำนรการใเาน ัลน ํ้าเส ิฮช© งสํวนข้างส ุชาแาล ไส!)เป็น 
คณะกรรมการเล็นรักษาฝ็นเกแฬนค่านเการบัาบัลบี้า!ลี©แแะแง!©ในเนเสรจรัน!!นรวมบี้งรันฟ้ลชอนการใแน!งาน 
ช©•งาฟเกงานเาผพัวไปพฬาหนาที่เล็นเงํ!ต้'งกล่าว

ล่อมา ฆ็การ*รวจล฿ษหง)๓ รทุจรตบัก!!©กเงินคำนรัการใเาบัดบี้าเสิเคุ่นายกเทสแนตรจม่งคำพัง 
แต่งตั้งคณะกรรมการลอนสวนหางวินัยผู้ห้องคลี .โ*©คณะกรรนการ1ร ม ิค วา!แเน ว ่า ผูห ้องคลี!เล ่อย!เสะละเล!)

วนศุมคแลการปฎบัฬรณาที่เค!กนค่า!)รก่าร่บัรบัลนํ้าเ!®ใบัเบันโ!เลามระเนเ)นที่ทางราชการเ!าหนลไว จนเป็น 
เหตุให ้บาเลาร จ. พนักงานจางฬํวไ!แงหาหน้าที่บ ัลฬาบัญเแล®รัน -  ล ่#เงินคำนำบ ัสน ํ้าแย ก!ร®'ทำการทุจ5!ฅ 
ยัก08กเงิน ทำไห้ราชคาร่เแ!หาย อันเบันควรมผิตวินัย©ย่างรา!เแรง

น!)ณ'VIIชงนดรจืงมี#าส์ง8ฟเทษ!!ล#'ผู้ห้อ.งคคืออก!'จาภร'ฒโ!ใร เส ือ^ลี©หธร®ค่าส ัเ แล่คณะกรรมการ 
หนกังานเหศนาลบังหวัดมีมสยกอุทธรณ์ เ̂ ©!คลี!งนาศเมาฟ้องเฟ ้อช©เบัศาลปกครอฒ ีค่า#พากษาเพกถอนคำลง 
ปลสออกจากราชการ และมสิยกอุทธรณ์ลังกล่าว

ประเคนท'ปาสนโจ-ของคดี คือ การหีบัฟองคดไมควบคุมปีแสการรัน -  ส่งเงินค่าบริการปาบัดนํ้าเสีย 
จนเปีนเหตุให้นางสาว จ. ^ฅ้บังคับบัญชาๆจริตยักซอกเงินไปเป็นประ;โยชน์สวนฅน คือเป็นความผ๊ดวินัยอย่างรายแรง 
หรือไม่ ?

ส าลปกครองฐงลสุรน จ & รา่ การทีผ่ ูห้อ้งคลีใตร้นัมอนหมายให ล้ งเอ ในโนเสรัจรัษเงินแทน 
ผอูานวยการลำนกัการสลงั เป็นคณะ!พ)รมการเลน็รกัษาเงินและศอ*ะกรรมการเลน็รกัษากุญ แจผูน้รัลยั รวมพัง 
รบแสซอนการปฐบ ั*งานซอง,พนกังานบาังพรัไปทีเ่ปน็พนกังานเลน็เงินคำ!ห ้^ารนำบสัน ํ้าฟ ็ย ผู้'ฟ้©งคลี!งมิหน้าที่ 
ปฎบีลัีงานสามที!่ห้ร้นมอนหมายให เ้ป็นไปสามระเนยีนกระหรวงมหาสไทย วา่ตว้ยการรันเงิน การเม ็กจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเล็นรกัษาเงิน และการสรรจเงินรององ#กรปกครองล่ร!๗ องลน พ.ศ. ๒๕๔๗ อยา่งเคร่งครัด และ 
ตอ้งครนคุมสรรจลอบ การปเ)บ ัสงานซ องผู้ใตบ้ งัคนบัญ ซ าอยา่งใกล ้!๒ รวมพังบ ัลทำบัญเประจำวน งนตุล 
งเฟ ร ะ จ ํ#  {งนนัญร) ง!)ทสร©ง และบัญฃ๊เฒ}า!̂ ®เภท ฃงต้©งล®!!!*คร©!)ค©ไ)ในการ!ดูบัฅงานเป็นอฟาซเาส

เฟ้อแร#สรร จ:. ให้คั฿&คัๅว่า ฬลั#จากไต้รันเงินฟานรกรรใเาบัคบี้าเสืยแต้ว จะนัาเงินให้ผู้ห้องคล 
สรวจสอนในนำล่งฟอนนัาใปฝากธนาคาร ซึ๋งระยะหลงไม่ใต้นำ*!มุสบัญ?เงินฝากให้ผู้ห ้องคคส โค!)นางลาว จ. 
จะแกไชต้วเลขไหฟแล®แฟ้.ชลายม©เอแห้©งคลีในไ!)นำฝากเงิน เมี่฿ฝากเงินแต้วจะทำการแ)บัชสำเนาในนำฝากเงิน 
และฒไแล่งต้วเลซใน.คแแนัญดูเงินฝากธน''ษท'ร ใดอท่ีผู้ห้อ!คลีไม่แศ!!พน!’อัแฒพลาสห่ร้อสงลัยเอย ประก©บ#1น*ก?องฬฅี 
ยส*สี!ปว่า ไต้สรรจในนาฝากเงินบัาง ไม่สรรจบัๆง และไมใต้ตรวจยอสเงิบเซา โลยจะ*1รวจสอนเพยงคัวเลขยันเงิน 
น ำล ่งเพ ยงอย่างเล ียว ไม่เคยสรร'จอ0 นอมุคบัญ?อย่าง®®เ6ยล ไมโต้บัสฬ่านัญ!ประจำรัน งบตุล งบประจำปี 
ไม่เคยเรัยกตุรายงานแลสงฐานะหางการเงิน และไมโต้บัลเล็!เลมุคน้ญ!เงินฟากธนาคารไวในเนรลัย
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การท่ีผู้ฟ้องคดีมีได้เอกไจโล่และระมัดระวังไนการควบคุมดูแลการรับ -  ล่งฝ็นศ*าบรการนำนัคน้ําเสืย 
ของนางสาว จ. เงหากมศีวามละแยดรอบค®บ^อาไจไล่̂ ®ะระมตัระวงัตามวสิยและพฤตการณข์องหว้หนา้ 
การเงินและนัญซอย่างเพยีงพอ ย่อมพบข้อพีรุธได้ แต่มพีองคฅกหาไค้ไข้ไหเพียงหอไม่ และการทีผู่ฟ้อ้งคดบีายเบีย่ง 
.การรายงานฅรรจสอบทางค้านการเงบ,เฟเอรนวยการลร่นซา่งช*ุ!เากน๊าแไเฅคฅาแหวงลา!ณาคลอคกอ่นพจีะทราน 
เหตกุารณย์กัยอกเงนิ อิกทัง้ไหนางสาว จ. จดัเกบ็ลมลุบญั?เงนิฝากและงบเพดงฐานะการเงนิที!่ดรับัจากธนาคาร 
ไว้กํบดวัเองเปน็เวลาหลายปี

พการณด์งักลา่วถอ๊เปน็การละเวน้การปฎบตหินาัทเพะประมาทเลนพอ่อยา่งวา้ยแรงงำ]ลอยปละ
ละเลยไมใดันํฏ็นํคให้เป็นใ,เ^ามระเบยีนกระหรวงร]หาดไห?)ฯ กรณจ์คัเกนคา้นว้การนำนดันํา้เสยืดงักลา่ว จนเป็นเหตุ 
ไหม้กีารทจุรติยกัยอกเงนิเพะราซการเสยีหายอยา่งวา้ยแรง ชงถอเปน็ศวามผศวนิยัอยา่งวา้ยแรง ดังน้ัน การที่
นายกเทศมนตรี (ยูถูกฟ้อง๗ เท่ี ®) มสํๆ ทัง้นลํคเฟอ้งคลออกจากรารการ และคณะกรรมการพนักงๆนเทศบาลจังหวัด 
(ยูถูกฟ้อง๗ !ท่ี ๒) มมตยินตามคำทัง้ดงักลา่ว จงเปน็การกระหำทีซ่อนดว้ยกฎหมายแลว้ {ดๅีพพิวกษาศาลปกครอง 
สงลศหื ่0, ๕๙๕/ ๒?ม®)

จากอทุาหรณซ์างดนัจงัเปน็เอเตอินใจสำหรบัการปฎบิตงานราซการไมว่่าจะไนตำแหนง่หนา้ทีไ่ด 
กตาม ผูน้ฎํบิตังิานรงเปน็เจา้หนา้ทีข่อง!เจำคอ้งปฎบิ!หนา้ทีไ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมายและระเบย๊บททางราซการ 
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัศ โดยเฉพาะอย่างยง เจา้หนา้ทีเ่ง^!ในฐานะเปน็ "ยู'นํง่คํยบญัชา'' จะตองรอบคอนและหม่ัน 
ตรวจสอบการนํฎนํดังานของ “ย!ูดบัำดยัยญัซา” อถู่แเม® เพอควบคมุและลอดลอ่งมไหม้กีารกระหาได ๆ อนัเปน็ 
การฟา้สนิตอ่กฎหมายและระญยบชองทางราชการได?แอพาะงานดา้นการเงินการคลงัเพราะหากปลอ่ยปละสะเลย 
หรีอประมาหเลนเล่อจนเปน็ซอ่งหางไหเ้อิคกรรทจุรีตหว้อเปน็เหตุไหผ้ไูค้บงัคบันณัซาอาดัยไอกาลจากหนา้ทีก่ระทำ 
การทจุรดและเกคํความเสยีหาย!นแกท่างราซการแลว้ ยบูงัคบับญัซาจะลา้งวา่มภีาระงานมากหรอืหลงลมมไีด้ 
ตรวจลอบขอมลเพราะมีรายละเอิยดมาก มาเป็นซอล้างเท่ีอใม่ดัองรับสิตไนทางวินัยหรือแมกระท้ังในทางละเมีดไมใดั 
นะครับ ! (ไ]รกษาคดีปกคร0งใดดััสไ&ฅ่วน‘ศวสปกศรอง 0^๕๕ แล๕สนีคนเร่ืองอ่ืนๆ ไดจาก เ*พ***0๗ทฬ่-)00ฬ.ฐฮแ/! 
เมมวชิาการณนยอ่ยอฬาหรถ/จากคดปีกครอง)

จดัทำโดย ะ ฝา่ยวนิยัและลง่เสรมิคณุธรรม กองการเจา้หนา้ท ี ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราซ



จดพ มา?!อ ่าว ปที ี ่ ๖  ฉบบัท ี ๕
(ประจำเตือนกุมภาพ้นส์ ๒๕๖๕)

ร่วมป้องกันและต่อต้านการทจริตคอร์รัปชัน

“วันที่หลักประกันซองมีผลใช้บังคับ .1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล !”
เป นี ฬ ท ราV ด วี า่  ... โ■ นภารฆน๊ใ/รง:แลโเ■ ารงภารดา่ง ๆ &าม ใ/รง:กาตVอง'หนวซงานราซเาาร V II 

{ง ูป้ รง!น ตูห?อ& เตนอรวลาจง!ด อ้งด า่เ&นการให ฎักด !ํองแตง:ลรนต วันดาน เงตนไชป !/รง(กาฬกวํหนดใว&้ซ ไ่นง่̂ เ/แตวั 
ใ1นวํ&งานของรฐฺ•กปตี ัค® น ีจ้ะใน ร่นัต จัารลงวซ®ง*,สใ!0 ร'าลา!ด 'อป างไร#ดา!/ ห ากศารไฝ?Vชองเตนอรวลาต งัก่ล า่ว  
หปวกงานขตงรฐักรง!ด า่!ใ/โกอโ!/•สอนกฎหนาป ี ผ ู๒้น 1ตรากากป'ีสV เสนัี’้©งด.ดด่0่ 0 รสา/#ใดรตง!ต เัปนปน

กังคค ้น ี้จะก ุยก ันก ันฟานยูอานไนวันน ี้ ... ซ ึ่งเป ้นกรณนี้*ม ่วยงานซองรัฐโม ่ร ันซองเสนอราคา 
โคยส ัางเ*ช ุว ่า  ผู้เสนอราคายึ๋นเสนอ*สักประกันซองเป้น*ฟ้งสิอคํ้าประกันซองธนาคารไตยฟ้ผสไซ้บ ังค้นไม่เป ้น  
ไปตานนี้ประกาคกำ*นคไร้ นอกจากน ี้ ยังยนซองประยูสไคย่ไนํโดี1ซตผฟ้กซอ งสิกค้วฆ

เริองนี้ -.. 5  ‘‘ประเตนซวนดีต’' นี้นาสนใจไนลัเ^าลสูงเนี้ยวกันวันนี้*สักประกันซอผิผลไซ้บ ังค้น 
ไนกรณนี้*ม่วยงานของรัฐปีการเปลยนแปลงวันประยูล

เรองราวซองคด ีป ีอย ู่ว ่า ... อำเภอแฟง*นงไค้ออกประกๆคเฟ้อจัคจัางใ^รงการจุคสระพกบาคน 
และก่อสร้างฟายฟ ้าส ันโตยการประยูลค ้ว(เระนน®เลกทรอป ็กส ์ นร ๊ส ัพจ ัไค ้ย ันซองเสนอราคาลังสองโครงการ  
ตานว ัน เวลาน ี้กำ*นค พร ้อนก ัน เอกสารการประย ูสฝาง ๆ แค ่ต ่อนาอำเภอไค ้ป ี*บ ังส ิอแจ ังว ่า นรบ ั*ซ ึ่เม ่ผ ่าน  
การฟ ้จารณ า เน ี้องจากโครงการแรก (สระ'ฟ้กนํ้าด ีน) ซองเสนอราคาไม ่ป ้คผนก ไนเสนอราคาแผ ่นน ี้ ๒1 ไม่ม 
และผ ู้ร ันนอนอำนาจไม ่ป ีอำเนาบ ัตรแสคงต:น แสะการเสน อราคาคาน โครงการน ี้สอง (ก ่อสร ้างผ ่ายน ี้าส ัน  ) 
ไม่ผ่านการฟ้จารณาเฟ ้องจากซองเสนอราคาไม่ป ้คผฟ้กและ*บังสีอคํ้าประกันยนราคาไม่ครน * ๒ 0  วัน ผู้ฟ้องคดี 
ไม่เฟ ้นค้วผจัง?เนอุ*ธรเผิค ้แยังคำสังก ังกล่าว ซึ่งอำเกอ่โค ้น*นังสือแจังว่าคณะกรรนการนี้ไค ้ร ันการแค่งลังใ*เป ้น  
ผู้ต่ๆเฟ้นการไค้ฟ้จารณาแล*ผิเ)ป้ดีถูกค้องครนสัวนตานซ้อกำ*นคนี้ระาเไนปรแเกาคจัคจ้างลังสองไครงการแสัว

ด [่ฟ ต้ งดต จังด า่ลต นั วฟ !้& งด ล่ตวตใ/กลรอง^นตนั  ชต ใด เ่ต กัตอนด า่ต งั!!/รนั ด ช่ ารก !าการกนชอง  
เต น อ ราด าช อ งผ ูน้ ี©้ งลต ั'ล งัส ต ง โล รง /}า ร  แลง:ให:อำเงาต  (ผ ูฐ้#?น ี©้ งดด•่หื่ *นี ้ แตง! จ งัห ว ดั  (ผ ูย้ ู#่ ?ฟ อ้ งค ท 'ี*  ๒ ) 
ชล!ชด า่เต อัหาฆ แกด่ ต่ อั งลต ั

คด ีน ัคาสปกครองล ันค ้นพจารณ าว่า แนเจ ้า*น ัาน ี้'น ี้สช ุไม ่ป ี*ฟ ้าน ี้น ี้จะค ้องตรวจสอนเอกสาร  
ไน ซ องเสน อราคาว ่าครน ค ้วน *ร ้อไม ่ก ึตาน  แต ่เจ ้า*ฟ ้าน ี้ฟ อน เฟ ้น โคยซ ้ตแจ ังว ่าไค ้ป ีการจคผฟ ้กซ อง*รอไม  ่
ซ ึ่ง*าส เฟ ้น ว ่าซ องไม ่ไค ้ป ้ต ฟ ฟ ้กส ซ อน น ี้จะแจ ังใ*ผ ู้ฟ ้อ ่งคค ๊ค ้า เฟ ้น การใ*ถ ูกค ้อง * ร ัอป ีซ ัอส ัง เกต เส น อต ่อ  
คณะกรรนการคำเฟ ้นการประยูล แตไม่ปรากฎซ้อเน ี้จจร๊งว ่าเจ ้า*ฟ ้าน ี้โค ้ป ีซ ้อส ังเกตกังกล่าว จังป้งไค้ว่าผู้'ฟ้องคดี 
ไค้ซตนนกซองเสนอราคาแลัว แค้การไม่ไค้บรรจุไนเสนอราคาแผ่นนี้ ๒ และอำเนาบัตรแสคงตนซองผู้ร้ร่เนอนอำนาจ 
ซึ่งเป ้นเอกสารอำคญ ่ไนการยนซองเสนอการประยูล.จ ังเป ็นกรผ ิ*ผ ู้ฟ ้องคค้ยน*ส ักฐานการเสนอราคาไม ่ถ ูกค ้อง 
* ร ้อไม ่ครนค ้วนตานประกาคไนโครงการแรก ส ่วนโครงการน ี้สองน ี้น เฟ ้นว ่าผ ู้ฟ ้องคเป ้ค ้แน*บ ังส ีอค ํ้าประก ัน  
ซองธนาคาร ก. โตฆนผลไซ้นงค้นลังแต่วันนี้ ®.๒ ก ันยายน กึงวันนี้ ๘ กุนภาพนธ์ ป้สัตไป รวนระยะเวลาเก ึนกว่า 
®*เ6เ0 วัน สันเป้นใปตานนี้ประกาคกํว*นตไว้แล้ว การไม่วันซองเสนอร'เคาโนโครงการนี้สองจังไง!:ซอนค้วยกฎ*ง?าย

คด ีน ึ๋จ ัง*ว ัคไค ้อ ุ*ธรผ ิไค ้แย ้งค ํๆฟ ้พาก'ษาซองคาลปกครองล ันค ้นไนส ่วนใครงการน ี้สอง ค้อ  
โครงการก่อสร้างฝายน ี้าส ัน เอพาะประเค้น'นี้ว ่า ผู้ฟ ้องคดีไค้ยน*นงสิอคํ้าประกันซองธนาคาร ก. นี้ปีผลไซ้บังค้น

จ ต้ ท ำโด ย  ะ ฝ า่ยวนิ ยัและสง่เสรมี คณุ ธรรม  ก อ งก าร เจ า้ห น าัท ี ่ องคการบรหิ ารสว่น จง้ห วดัน ครศรธีรรมราซ
โทร. 0 7535 6253 ต อ่  405 อ เีมล ยอ#-ธเวททอ1.ก อ เ(33๐@ช๓ุ ๗ .ย 0๓ เว็บไซต ่ เาแ(ว://เาเ-■ .กอผ่เา□ ก31.๑0 .ชา



จดทมาซฟ าจ ^  ปที ี ่ ๖  ฉบบัท ี ่ ๕
(ประจ่าเดิอนๆมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

เอต ้านการทจริตคอเรัปช ัน

ตัง้แตร่นัพ ี 6๒ กนยา!ซน ไมข่อบคว้ยหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดโนประกาศ!งกำหนดให!้เผลบงัคนัตัง้แตว่นัที่
๙  กบัยายน

4** คารปจ็ปฆ็ชวช !ุ'
ศาลป กครองลงสคพจีารณ าวา่ อำ๓ อ (ผูถ้กูฟอ้งคดที ่ ๑ ) ไหอ้อกประกาศจฅ้จา้งโครงการ 

กอ่ลราังฝายนํา้ลนขงกำหนดไหผู้ท้ีม่ล่ทรเิสนอราคาจะคอ้งยนเอก•ลารการประมลูใ'เภนัห ๙ กนัยายน.และกา่หนสไห้ 
ผูเ้สนอราคาคองไขหลกัประกนัของทีม่ผ๊ลใชนังคนัตัง้แตร่นัที ่๙  กนัยายน เทีอ่ไหเ้อกสารการประมลูมค่วามลอดคลอัง 
กนัฟอ้นไขของประกาศทีก่ำหนดไหผู้ม้สีหิธเสนอราคาจะคอ้งยนเอกสารประมลูในวนัที ่๙  กนัยายน กังกล*รว

แตเ่มึอ๋ขอเหจจรงปรากฏว่า อำเภอไดมป๊ระกาศแก๒ัเพมเดีมประกาศฉบับแรกในส่วนวันประมูล 
ไคยกำหนคไหผู้ม้ส๊ทิธเสนอราคายนเอกสารการประมลูในวนัที ่ #๒ กบัยายน ขง้เลอบจากเฅมทีเ่คยกำหนดไว ้
ในวนัที ่ ๙  กนัยายน กงันัน้ เพอใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนดของประกาศทีแ่กไ่ข ผูเ้ลนอราคาจะคอ้งเสนอ 
หล ักประก ันของพ ี8 ผดบ ังค ับไข ้ภ '*ยใน ว ัน ท ี่ 0 ๒ ก ัน ย าย น  เป ็น อ ย ่าง ข ้า  มไข ่ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๙  ก ัน ยายน  คามพี 
ผู้ถูกฟอ้งคดีกล่าวอ้าง

การทีผู่ฟ้อ้งคดไีค!้นของเสนอราคาประมลูโดยเสนอหลกัประกนัของเปน็หนงัสอืคํา้ประกนั 
ของธนาคาร ก. ท่ีมีผลไข้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๒ กนัยายน กังวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ จถดไป รวมระยะเวลาเกนิกวา่ 
๑๒ 0 วัน อน้เปน็ระยะเวลาคามทีป่ระกาคกำหนดแสวั เงกอัเปน็การวางหลกัประกนัทีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑแ์ละ 
ฟอ้นไขทีก่ำหนดไว้ไนเอกสารประมลูจา้งกอ่สรวงฝายนัา้ลนักงักลา่ว การท่ีอำ๓ อไมรํนัพจีารณาของเลนอราคา 
ของผูฟ้อ้งคด!ีฅยอาคยัเหตทุีพ่พีาท จงเปน็การกระฑา์ที่ไม่ขอบห ว้ยกฎหมายและคอ้งขดไขค้าเสยีหายแก  ่
ผู้ฟ้องคดี (คำดสีากษาศาลปกครองสงสดพ อ. ๒๔๔/ ๒๕๖๔)

4 เ  บทสรุปซวนอ่าน
คดนนบวา่เปน็แนวหวงการปฏบิดัราชการหดแ้กห่นว่ยงานของรฐัเชา้ของโครงการ เกสวกบ 

การดจีาร(นาวันทหลักประกันชองป็ผลใช้บังคับโบกรณีอ่ื฿การเปสึ๋ยนแปลงวันประ#ส โคยโห้มีผลบังคับโช้ภาส่โน 
วนัอืม่ กีารประมลเปน็อยา่งชา้ และยงัเปน็^หาหรณ แีกบ่รบิ 'ัหมเีสนอราคาอืจ่ะลอ้งครวจลอบเอกสาร 
โนของประ#ลไหค้รบดว้นและฅรวจดราไหด้ว๊่าไดป้ดีผนกึซองเรซ๊บรัอยแสวัหรอํใม ่เพราะเมอเปนีชอ้กำหนด 
อืด่อ้งคำเปน็การดามประกาศ หากคำเปน็การไมส่กลองโนสว่นอืเ่ปนีสาระสำคญั หนว่ยงานของรฐักมํตีหิธ๊ 
ไม่รับซองเสบอราคาโล้

จ ดั ท ำ'ใด ย  ะ ฝา่ยวนิ ยัและสง่เสรมิ คณุ ธรรม  ก อ งก าร เจ า้ห น า้ท ี ่ องจก้ารบรหิ ารสว่น จง้หวตัน ครศรธีรรมราซ
ไทร. 0 7535 6253 ต่อ 405 อีเมล ก61-ธ(วกท®!,ท8เ(ว&ปี®̂ ๓3)1.00๓ เว็บไซต์ เาแ(ว://เาเ-'.ท8เ-!เา๐ท31เ3๐.ยา



ปีห่็ ๕ ฉนันที ๕ ประจำเดือนๆมภาทันธ ๒๕๖๕

อ ผ ผ ม า ? { ฆ า่ ๆ

ย')ามฐํทางคฏฬมายคำนานัยเฬะยดีฟ่ฑเครย')

“ขอให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหมทดแทน..ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาใด”
คารป/}ปฬหตาัหห?&สะ:)ลยลร#ฬ1นกรรนเฏไ}คหน'าหชองแใ ฬ าหซ&ง!รัฐ ... อาจเปนีเหด

ไหเตศัความเต&ัหายห?อตะ:เมดด&่X(ระชาชนตเัชืย้วชองโดหสามฟานคงอมากหรานว่า ... หากเทเีศกรณตีงัว่าชืน้ 
ประ:ชาชนกเตัซหามจะใชตัห่&ฮฆ่างํ{ร่Iตันาง แสะ;จะไช,0ปางโร*หกกตัอง เ

พระราชนญ้ญติความรบิผค*างสะ*มคชอง*จา๋หนา้* พ.สเ, ๒4:*.๙ ใตก้ำ*ษลไหกรณแ๊า'ฬนา้น้ี 
กระฟา้ละเมค่คอํนํระขาชนหร®ิใเคศลภฺ'เมน่฿ก หนำแง'านช8ง!!ฐตน้ลงัว ตัวะ#©งรนินฅสํแบ ดุ.ศ®.ภรแนอก 
ในความเสยิหา©ซึง่*ปนีผลแฟงละ*มคฟเ้จา๋หนา้นีช้องคนใ#กระฟา้ในการนเํ]นสัหินานี ้ (มาหรา ๕ วรรคหนง) 
ไฒษผู้เ^ยหายสามารถ!ผูส้*ัธเรยิกร©ิงคำสนิ!หม*พแ*นวากหนว่มง่านขมง่รัฐตน้ลังกัคข©ง*จ้าหน้าน้ีผน้ันใต้ ๒ า8 

ว.?แรก ผ ู้ฒ ซหาฬ ่ม ่เค**® คาลฒ®ข®โฬส'®น้คำแฬากษร่ใฟ้หนำ©*รนร฿ฬฐข*!ขคำสิน!หม 
หตแ*น โค©ต้อง©นฟ้อ*คติกๆ©ใน *  ปีน้ใ*!*รินนี้เห ่รอควร!ถงเV*แหงกรรรํเ©งศ! แส่“ฟ*กํน 0*0 ปีนับแค่รินนี้ม 
เหสแฟงการฟอ้งคด ี(มาดรๆ *̂® แหง่หระราช&ญเ0 ตัสฬัง๊คาสปกครองแสะ?&พจ๊ารณาคตัปกครอง พ.ค. 10๕๔๒) 
หริ©ฐกนัขหน้ีง ภา©ใบ ® ปีนับเพ#ริน'นี้ผู้เสิ©หา*||®งการละเนัคแI!ะเ#วผู้!ะ*งต้&ง่แส่-รสิน,เหแหศ***'น แค่'ไม่นาน 
®0 ปนีบัแค่รินคำละเมค (มาดรา ๔๔๘ วรรคหนง &ห่รประมว*'!ฐหมามแฬงแ&ตรๆ๕ ชเI)

??หธอง ผูเ้สขิหรยซึน่คำซอคอ่หนวํ?.เงานของรฐิให*้ว ารณาชสใช้คา่สนิไหน*ตแ*นใหแ้กค่บ  
คามมก*เรา ๔๔ แฟงพระราชบญญคความรนิผค*างละเมคิชอง*จา๋หนา* พ.ค. า0๕๔๙. ซ่ึ-เหน่'ว©ง'ในซองรฐิตอ้งออก 
ในรบิคำช฿ใฟใ้ร*ิปนีหนกัฐานและ้*วารถเาคำช©ใหแ้ตว้*สรจิภายใน * ๘ 0  วน และ©'ใจชม่าย-ระซะ*-วลาโค,เก ’เม เกน 
*๘ 0 ริน หากไม©่าจฟจ้ารถฑใตฟ้น้ในค'ํเหนคฟง้กลำว หงนี ้โคมต่©้งใตร้บิธใลเัดวีากรฐิ!ภสเรเิจาัตง้นค้ฟร©ิกำนนัฟ!0  
ควบคมุคพลหนว่ยงานซองรฐิแฟงนีน้ในกรนน้ีผ้ ู*้ส©ิหายไมพ่อใวผสกรรรํนิวันยัของหนว่*}งานซองรฐิฟ©ววบั  
คำสิ'น1หม*คแหน สามารถใ'!ส*ิ!ฟอ้งคดสีอ่ศกลใคภ้ายใน ๙:© รนินบัแสร่นินํ ีเ้ตร้บิษเ^เการรนิจันยั

แค*่วา่มนิ รํะเคนนำ#ษ!วสา!® '*รา ๔๔ ขางตน้ 1,, เส©ํววบัระยะเวลานีผู้เ้ส©ิหา©วะ##วน้ีน 
คำร©ให้ฬนํวม่งาน!อ'เริฐซสใซคำสนิ!ห!!**แร®ตามร!นีล้องน’™ ว่าต้องซนภายใบกาหนคระยลเ้รแาใส ?*น้ีอง'จาก 
มาครา**ตง้กลา่วมใตก้าหนคระ©ะ*วลาการยนคํรซอ*อา!รบิ'่งหาคำคอบใ#!นช*ุาห รณ จากคคน่กํครองฟน้*ใน'ฝาก 
ในรินน้ีคริบ

มสก*คขุองคตเัตคัจาก ... นางสาวพ®*ฟย้งใ#วต*ะ*ปยินรนินี©้ฝาก*สนิคาม*ลกัฐานหนงัสอิ
รบิรองการฟา้!เระโมช่น ํ (น .*. *  ก .) วากบ ร*ิ* ส. จา๋วคั ฟ©วนันี ้ ๒ ธนัวาคม ๒๔๔๒ และคอ่มาใ#รบิแจง๋วาก 
*จา๋*นกังานน ีส้นิว่า น.ส. แ* ก. ถนบัคงักสา่วนำวะ’ปลอม นางลาว*อเฟ ้ยงคกใว!เงวบั*นา้ถอคส ิ และใต้ริบนำ 
น.ล. ® ก. ในสํงํณ®ใหแ้ก*พนกังานส©นลวน**อ!!าภารครวว*ถจูนํ

คณ่เาในรินน้ี ๒© พถษกาคม ไ๔๕๔๘ นางลาว*อ**ยงจ๋ง!#ริ&งทุกช กล่าวใ*ษค่องพริกงานลอบสวน 
ให้คำ*,ธนคดี{ริบผู้'กระฬาศ'ว!๗เฒเงกลำว ฟ©คเดีน้ี'น1ส์คาล'จ๋งฬเค ■ ช!'** ส.. จ๋ากโล: ป่ฎเฒเว่าเม่-เคเย*!®บ©'านาว่เห้บุคคล 
ใคในวํค*ะ*ปยินชา*ฟากฟส้นิ*พ า* และอาฟาจรก-รายงานชองกอง*ตวนห้ลกัฐานกลางพนวา่ น.ส. ๔ ก. อนับน้ี 
อยูใ่นความครอบครอ'งรองบางสาว*อ**(เงนา่จะ*ปนี*อกสารนลัอม ชง-หาก*ฤดกีารณ*์'ปนีลังนีบ้'รน*ั ส. จา๋วตั 
กลา่วอา้ง นางลาว*อเฟ0้1118.มไมอ่าวฟอ้งนงัลบัใหล้ง่มอบ*สนใต ้ นางสาว*©1*ยฬง'วอถอนฟอ้งคดแีฟง 
ซ่ึงศาลจ๋งหริตอบุญ'■ เคให้-ถอนฟ้©งและจ๋าหนำแคดีออกวาเกลเารบ'ษศว®



นางสาวพอเพ!/งเต้นว่า การก๊1;1รัาพใ!เกงใน?เสน'ไม่สๆ เวจ(I!ซน น.ล. ๓ ก. และหนังสิอมอนอาน'ใจชอง 
นรษัทั ล. จำรสั วา่เปน็๓กสรรทถีกู*0 งแทัจ?*ฟรัอฺ!เม่ เแฟใฺหจ้สหะเนย'นรา!ไฝากทสีนลาน น.ส. ๓ ก. อนนัหง้กลา่ว 
หา้ใหเ้ฒใหร้บัสวามเสิยาชุไยจากการรันซอฝากทสีน จงที^!!เอ!เงรันที1 เ)เจอน,!ลงชอ& สอ่อสิบ*กรมทีสน 
เก ๊อขอไหรั้บผดรสใซ้สำสินโหมทสแหนแก่?*น แสก่รมกส๊นเกก๊เอย

นางสาวพอเกย๊งรงันาัสสมรฟอ้งเพอซอใหส้าลปกสรองนส่ำกพ๊ากษาใหก้รมทสีน {ยถูกูฟอ้งสส)ิ 
ขสให้ค่าสิน'Vเฉเทสแพน พเอมสอ*าเ'ส์ย**'ใยกฎ1สนาน

ปร*เต้นศ*ราสฅ0งพจาร(เทก่อน ต้อ ปูต้องด*นา่ศดํมาต้องเต้อเว่ยกรองดำต้นไหนทดแทนภายใน 
กำหนณวลๆภารต้องดศหตอ้โม่ ?

ศาลปกสรองถงูชสุพจารฒาแกว๊เทนรา่ ผูฟ้อ้งส?โเหรั้ยลูละเมสจากการทเจ ้าทนัาทีกรมทีสน
จลทะเน ยบซายฝากทสีนสามทหก้ฐาน น.ส. ๓ ก. เง เป น็ เอกสารสทิ!-งสอน หา้ใหส้ ฺน เง เปน็ผ ู้รนัซอฝาก 
กส๊นให ้รนัความ เสยิทายอยา่งหา้ทลีสในรนัท ี ๒® พสษุภาสม ๒ **๘  ซงเปน็รนัทผี ูฟ้ อ้งคสให้เอ ง ทกุซ 
กลา่วโทษสอ่พนกังานฅอนแวน โคยผ ูเ้ลขVทยอาจใหส้ทิ?เรยักรอังสำสนิใทมหสแทนจากหนว่ยงานซองรฐัห้น 
สังรัสซองเจา้ทนาัทผูก้ระหา้ละเมสให้ ๒ ร8 (ห้งทีให้กลา่วใรใันฅอนหน้)

โคยรเัการกน๊ สำซ อใหห้ น ว่ยงาน ซ องรฐัพ จารณ าซ คให ส้ำสนิ ใทมทสแทน  (ร เก ส๊ อ ง ) นัน้ 
พระราชนุญัเหแ้ความรนัมสหางละเมสฯ มใหน้ญัญห้ใ้รใัสขหส้แจง้วา่ผูเ้สขิทายจะหอ้งยนส'ํไซอภายในระยะเวลาใส 
หง้การสน์สำซอนัเ้ปน็รเการใหส้ทิแรยักรองอยา่งทนง รงัหอ้งยใมฑยในระยะเวลาเซน่เสขิวหน้การใหส้ทิ?ฟอ้งคสิ 
สอ่ศาล เนอัผฺ ูฟ้ อ้งคสเกม๊แสละเปแ็ในรนัท ี ๒® พฤษภาคม ๒4ะ๕๘ รงัหอ้งน ัน้สำซอสอ่กรมทสีนภายใน ส จ  
บ นั แส ร่นั ท !ีก ง๊การละเป ส็ และเห ว้ผ ูจ้ะพ งห อ้งให ส้ ำสนิ ใท ม ท ส แท น  แสไมเ่กบ๊ ๓© ปบ็นัแสร่นักา๊ละเมส  
กล่าวกอ๊ หอ้งยนกายในรนัท ี ๒® พสษุกาสม ๒ **๙

หง้น ัน้  ก ารทผี ูฟ้ อ้งคสปิ ็ห น งัส อื ล งรนัท  ี ๘ ส ิงทาสม ๒ * * ๙  ซ อ ให ก้ รม ท ีสนซสให ้ 
สำสนิไทมทสแทน รงัเจนภารขนสำซอฒอลว่งฬนระยะเวลาหง้กลา่วแหว้ แมก'รมทศีนจะ0 ให้พ-จารณ'าสำ-ซอ 
ให แ้ห ว้ เส เจภ ายใน ระยะเวลา ๓๘© รนั ทรอั ๓ ๖ 0  รนั แกว๊แสก่ร(แ กส๊าม กใ๊ม เ่กส๊สทิ?ในการฟอ้งสสสอ่  
ศาลปกครองสามมาสรา ๓® 'ประกอนมาสรา ๓๙ แฟงพระราซนญั{หส้ความรนั&สทางละเมสฯ เนองจากเป็น 
กรรใหส้ิทธแยกรองสำสินใทมทแแหนเมอลว่งพนระยะเวลาทกีฎหมายกาหนศใเย เก ๊ว ศาลปกสรองรงัมสำลง 
ใม่รับสำฟ้องใรัพจารฒร (ดำลงัศาลปกดรองสงูสดุท ด14. ๒01/๒*๖ * )

สหุาหรณช์างตน้ ... ดำใหเ้กดควรม#)!.จนเกยํวกบ้กำหนดร*ย*Iวสาในการหป๊เูสยหาซจรซน 
ดำขอใตห้นว่ยงานชองรัฐชดโรดัำตน้ไหนหลนทนศามมาฅร1 * *  ชงพร*ราชไ!ญญต้ด้วานรปัตด้หางล*เนด็ชํอง 
เจาหนา่ต ้พ.ศ: ๒ *® * โมโ่ตด้ำหนดวา่จ*ตอ้งปน่ดำซอภายโนร*ย*เวลาใด ชงศาลเตน้วา่กอํเปนี^การไช  
สทรเรัยกรัอ 1อยา่งหนา่ จงตอ้งปน่ดำซอภายโนร*ย*เวสาเชนํเตย้วกปํการโชตงไรัตอ้งดดฅอ่ศาล ตอ้ ภายไน *  ปี 
นบ■ แค’รันดํปูต้งก?รล*เมคแล*รต้วปูจะพงต้องใช.คาสนไหุน*‘โดนหน ชงเนอปูเลั&หายโนใต้โขสพรซนดำขอภายโน 
กำหนดร*ย*เวลาตง้กลา่ว รงัโมอ่าจตอ้งฅตฅ้อํศาลเพอเรยักรอังคา่ตน้โหนหดแหนโนกร{ปหีหนว่ยงานของรฐั 
โมต่จ้ารณาดำขอใต ้ 1 .5.
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ยบัข. ท ี๕่ ประจกแอนกุมภาพันธ์๒๕๖๕

หมวดพินัยกรรมและมรดก
0 ----------------0 ๐ ๐

ตอนที ่ ๑๘ พนิยักรรมมกีีแ่บบ?
การจัดการมรดกทรัพย์สิน ซึ่งวิธีที่จะช่วยปีองกันปิญหาศึกสายเลือดในหมู่ทายาท คือ 

การทำพิน ัยกรรมในขณะที่ย ังมีช ีว ิตอยู่ซ ึ่งพ ิน ัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๖๕๕-๑๖๗๒ ประกอบด้วย

๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา ทำหนังสือโดยเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ 
ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือขื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คนพร้อมกัน ซึ่งพยาน ๒ คนน้ัน 
ต้องลงลายมือขื่อรับรองลายมือขื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น

๒. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเอง 
ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และลงลายมือซื่อของผู้ทำพินัยกรรมซึ่งมืหรือไม่มีพยานก็ได้

๓. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความท่ีตนประสงค์ 
จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่กรมการอำเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อย ๒ คนพร้อมกัน โดยมี 
กรมการอำเภอเป็นผู้ดำเนินการจดข้อความนั้น และอ่านให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานพิง เมื่อข้อความที่จดนั้น 
ถูกต้องตรงกันกับท่ีผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานท้ัง ๒ คน ลงลายมือซ่ือเป็นหลักฐาน 

๔. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ต้องลงลายมือซื่อในพินัยกรรม และลงลายมือซื่อคาบ
รอยผนึกนำไปแสดงต่อกรมการอำเภอ พร้อมพยานอย่างน้อย ๒ คน ให้กรมการอำเภอประทับตราประจำ 
ตำแหน่งผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือขื่อบนซองนั้น

๕. พ ิน ัยกรรมแบบทำด้วยวาจา เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่ง,บุคคลใดไม่สามารถจะทำ
พินัยกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้ เซ่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือ 
สงคราม บุคคลนั้นจะทำพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้โดยแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน พร้อมกัน 
พยานสองคนนั้นไปแสดงแจ้งข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งด้วยวาจา วัน เดือน ปีสถานที่ที่ทำพินัยกรรม 
และพฤติการณ์พิเศษนั้นต่อกรมการอำเภอโดยมิซักข้า และลงลายมือซื่อไว้ที่ทำพินัยกรรม

ตอนที ่ ๑ ๙  ผ ูจ้ ดัการม รดก
หลังจากเสียชีวิตพินัยกรรมและทรัพย์มรดกจึงตกเป็นของเหล่าลูกหลานที่ต่างถกเถียงกันว่า 

ใครจะเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์มรดกซึ่งมือยู่มากมายโดยหลักการแล้วผู้จัดการมรดกจะระบุไว้ในพินัยกรรม 
หากไม่ได้ระบุไว้จะทำโดยคำสั่งศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑๓ ซ่ึงกรณีที่ไม่ได้ 
ระบุผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรม ทายาทจึงต้องยื่นคำร้องต่อศาล โดยใช้เอกสารใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน 
ของผู้ฃอและเจ้ามรดก สำเนาบัตรประซาซนของผู้ฃอและเจ้ามรดก ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดง 
ความเกี่ยวพันของผู้ฃอและเจ้ามรดก รวมถึงหลักฐานแสดงทรัพย์สินของเจ้ามรดก รายซื่อเครือญาติ และ 
หนังสือยินยอมของทายาทคนอื่น  ๆ กรณีที่ไม่ให้ความยินยอมศาลจะเรียกทายาทมาตกลงกันอีกครั้ง

/ตอนที่ ๒๐...



-๒-

0 ตอนที ่ ๒๐ ท ายาห ห ีม่ สี ทิ ธริบัม รดก
ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๓๒ - ๑๖๓๘ มี ๒ ประเภท 

คือ ผู้รับพินัยกรรมและทายาทโดยธรรม แต่หากเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย ทรัพย์มรดกจึง 
ตกเป็นของคู่สมรสท่ีจดทะเบียนและทายาทโดยธรรม ซ่ึงมี ๖ ลำดับ คือ ๑. ผู้สืบสันดานบุตรธิดาที่ขอบด้วย 
กฎหมายและบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกจดทะเบียนรับรอง ๒. บิดามารดา ๓. พี่น้องพ่อแม่เดียวกัน 
๔. พี่น้องพ่อหรือแม่เดียวกัน ๔. ปูย่าตายาย และ ๖. ลุงบีาน้าอา

แต่ใช่ว่าทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด เพราะกฎหมายให้ความสำคัญกับ 
ทายาทตามหลักการญาติสนิทตัดญาติห ่าง เริ่มที่ผ ู้ส ืบสันดานบุตรธิดาและบิดามารดาก่อน หากไม่มี 
ผู้สืบสันดานหรือบิดามารดา มรดกจึงจะตกแก่ทายาทลำดับถัดไป คือ พี่น้องพ่อแม่เดียวถัน เป็นเช่นน้ีไป 
ตามสำดับทายาทนั่นเอง

ดอนที ่ ๒๑ พ ระภกิษรุบัมรดกไดห้รอืไม?่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๒ พระภิกษุน ั้นจะเรียกร้องเอา 

ทรัพย์มรดกในฐานะท่ีเป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในอายุความ 
ตามมาตรา ๑๗๔๔ แต่พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้

ดังน้ัน หากพระภิกษุต้องการรับมรดกจะต้องทำการสึกออกมาเป็นฆราวาสก่อน แล้วจึง 
ยื่นเรียกร้องทรัพย์มรดก ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๔๔ กำหนดว่าอายุความ 
มรดกมีกำหนด ๑ ปีนับตั้งแต่เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตาย 
ของเจ้ามรดก และมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด ๑๐ ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

ฉบับหน้าจะเป็นตอนที่ ๒๒ ใครจะเป ็นผู้ม ีส ิทธิร ับมรดกของพระภิกษุท ี่มรณภาพ 
ติดตามกันต่อนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บทความโดย: นางสาวนสิาชล รักพลับ นิติกรปฏิบัติการ


