
ยกัยอกเงนิแตผู่เ้สยีหายไม,ตดิใจเอาความ... ผดิวนิยัระดบัใด ?

การเบียดบังทรัพย์8 นของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยทจริต... เข้าข่ายเป็นความผิดอาญา 
ฐานยักยอกทรัพย์ ซ ึงในกฎหมายอาญาถือเป ็นความผิดตอสวนตัวทีผ ู้เส ียหายอาจยอมความได้ แต่กรณ  ิ
ทีผู้กระทำความผิดมีฐานะเป็นจ้าหน้าทีของรัฐ แม้'ว่าผู้เสียหายจะไม่ประสงค์ดำเนินคดีอาญาในข้อหาตังกล่าว 
ก็ตาม แต่เจ้าหน้าทีของรัฐก็ยังต้องถูกดำเนินการทางวินัย

ตังเข่น อุทาหรณ์จากคดีปกครองทีน้ามาเลาสู่ก ันพิงในวันนี้... เป็นเรืองราวของผู้'ฟ้องคด ี
ซึงเป็นเจ้าหน้าทีตำรวจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าทีเสมียนการเงิน และทำหน้าทีหักเงินเดีอนข้าราชการตำรวจ 
ซึงกู้เงินประเภทสินเซึอสวัสดิการจากธนาคารเฟ้อน้าส่งข่าระหนี้ให้ธนาคาร

ปรากฏวา ผู้ฟ้องคดีมีปิญหาสวนตัวเรืองเงินจึงได้น้าเงินทีหักส่งธนาคารบางส่วนไปใข้สอย 
สวนตัว ทำให้ธนาคารได้รับชำระหนี้ไมครบ ใดยมียอดด้างชำระรวมทั้งสิ้น ๔ เดือน ธนาคารจึงได้ทวงถาม 
ไปยังเจ้าหน้าทีตำรวจชี่งเป็นลูกหนี้ทำให้เจ้าหน้าทีตำรวจผู้ทั้ได้รับความเสียหายร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
ต่อผู้บังคับบัญชา

กองบังคับการ ตำรวจตระเวนขายแดนจึงม ีคำส ังแต ่งต ั้งคณะกรรมการสอบสวนวิน ัย  
อย่างร้ายแรง ซึงเฟ้นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับสารภาพว่าได้น้าเงินไปจริง การกระทำ 
ของผ ู้ฟ ้องคด ีถ ือเป ็นการกระทำอ ันได ้ข ือว ่าเป ็นผ ู้'ประพฤต ิช ัวอย ่างร ้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่ง 
พระราชบัญญ้ตตำรวจแห่งชาติ พ.ค. ๒๕๔๗ จึงมีคำลังลง'ไทษ'ใลํ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามความเฟ้น
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ผ ู้ฟ ้องคด ีได ้อ ุทธรณ ์คำส ังต ังกลาวตอคณะกรรมการข ้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ซึงมีมติ 
ยกอุทธรณ์ จึงยื่นฟ้องผู้บังคับการ ตำรวจตระแวนชายแดน และผู้บ ัญชาการตำรวจแหงชาติต่อศาลปกครอง 
ขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำลังลงใทษใลผู้ฟ ้องคดีออกจากราชการ

4 -  ค ด ีม ีป ระเด ํน ท ื่น าส น ใจว ่า ก ารท ี่ผ ู้ก ระท ำค วาม ผ ิด อ ้าง เห ๆ ผ ล ค ว าม จ ำเป ็น  
ท ี่งผ ู้เอ ้ยหายเห ็นใจจึงไม ่ดำเป ็นคดีอาญา รวมหงต่อมาผู้กระทำผิดก็ได้ชดให้เงินคีนพร้อมดอกเบ ี้ย 
ให้แก่ธนาคารจนครบอ้วนแล้ว พฤติการฝดังกล่าวจะถือว่าเป็นความผิดวินัยระดับใด ?

ศาลปกครองสูงส ุดเฟ้นว่า เม ือพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ ้องคดีซ ึงปฏิบัต ิหน้าทีเกี่ยวกับ
เรืองการเงินจึงต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความซึอสัตย์สุจริตและระมัดระวัง ใดยมิให้เกิดความเดือดร้อนแกเจ้าของ 
ทรัพย์หรือเงินเดือน การที่ผู้ฟ้องคดีหักเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้ให้ความยินยอมแล้วไม่น้าเงินจำนวนตังกล่าว
ลงให้แกธนาคารเฟ ้อชำระหนี้ จนกระทังธนาคารทวงถามเอากับผู้ก ู้ ถ ือว ่าเป ็นการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ไมถูกต้อง 
ก่อให ้เก ิดความเด ือดร้อนเส ียหายแก่ข ้าราชการตำรวจผ ู้เป ็นล ูกหน ี้ ทำให ้ต ้องเส ียดอกเบ ี้ยจากการผ ิดบ ัด  
ชำระหนี้เงินกู'และอาจทำให้ถูกฟ้องคดีในภายหลังได้ ซึงกรณ์นี้แม้จะไมมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีฐาน 
ยักยอกทรัพย์ เน ื่องจากผู้เสียหายไม่ประสงค่จะดำเนินคดีอาญาก็ตาม แต ่ใบทางว ิน ัยถ ือว ่าการกระทำของ 
ผู้ฟ ้องคดีเป ็นความผิดสำเร็จแล้ว

จัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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อึกากง ก ารกระท ำข องผ ู้ฟ ้องค ด ีจะเข ้าข ่าย เป ็น การกระท ำค วาม ผ ิด ว ิน ัยร ้ายแรงห 1 อ 
โม่ร้ายแรง ย่อมขึ้นอยู่ก ับพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ ้องคดี การทํผู้ฟ ้องคดีได้ร้นมอบหมายให้นำเงินเดือน 
ของข้าราชการตำรวจท ี่ตนม ีหน ้าท ี่ห ักชำระหน ี้ไปใช ้'ประโยขน ํส ่วนต ัว แม ้ผ ู้ฟ ้องคด ีจะอ ้างความจำเป ็น  
ในเร ืองการด ีกษาบ ุตร ข ึงหากผ ู้ฟ ้องคด ีม ีความข ้อส ัตย ์ส ุจร ิตอย ่างท ีข ้าราชการตำรวจท ีด ีพ ีงม ีก ิจะไม ่เก ิด  
เหตุการณ์ตังกลาวฃี๋น และผู้ฟ ้องคดีลามารถทํจะบรรเทาความเดือดร้อนของตนเองได้ด้วยวิ!อีนนอกจากการ 
เบยดบังเอาเง ินของผู้อ ื่น พ ฤต ิการณ ์การกระทำของผ ู้ฟ ้องคด ีเป ็นการกระทำท ี่ทำให ้เส ีอมเส ียแก ่ข ้อเล ียง  
เก ียรต ิยศของข ้าราซการ ทำให ้ขาดความเข ้อถ ือศร ัทธาจากผ ู้อ ื่นและเป ็นต ัวอย ่างในทางท ี่ประพฤต ิไม ่ด ื 
จ ึงเข ้าข ่ายเป ็นการกระท ำผ ิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรงฐาน เป ็น ผ ู้ป ระพ ฤต ิช ั่วอย ่างร ้ายแรงตามมาตรา ๗^ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งขาติ พ.ศ. ๒1๕๔๗ ตัง'น้ีน คำลังลงโทษผู้ฟ ้องคดีโดยให้ปลดออกจากราชการ 
จึงเป็นคำส่ังที่ขอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุดที อ. ๙๖/ ๖๕๕๙)

4 - จากคำพพิากษาไมคดดีงักลา่ว จะเหนได้ว่า... การกระทำความผติของเจา้หนา้ทขีองรฐั 
ซงีไดร้บัมอบหมายไหม้หืนา้ทเีกยีวกบัการเงนิแดยกัยอกเงนิไปไขส้ว่นดวั เมอืม'ีการรองเรยีนจงึไดช้ำระเงิน 
พรอ้มดอกเบีย้คนืจนครบถว้น อนัเขา้ขา่ยเปน็ความผดิอาญาฐานยกัยอกทรพัยซ่งีเปน็ความผดิทยีอมความได้ 
หากผูเ้สยีหายได้รบัการเยยีวยาชดไข้ และไมประสงค์จะไหม้กืารดำเนนิคดีอาญาตามกฎหมายแต่ในทางวินัย 
ถือว่าได้กระทำความผิดสำเร็จแลว้ ซีงหนว่ยงานดน้สงักดัจะนำพฤตกิารณก์ารกระทำดงักลา่วมาพจิารฌา 
ลงโทษทางวินยัไดแ้ละถอืว่าเปน็กรณท์อียในระดบัโทษทางวนิยัอย่างร้ายแรง

เมอืความผดิทกีระทำไปสำเรจ็แลว้... คดิกลบัไจแกไ้ขภายหลงักอ็าจไมท่นัการ ฉะน้ัน 
การปฏิบัติหนา้ท ีด่ว้ยความสุจริตและฤกดอ้งตามกฎหมาย คอืสงีทพีงิกระทำและดทีสีดุคะ่

(ปรกึษาคตปิกครองไดท้สีายดว่นศาลปกครอง (ร)๓๕๕ และสบึดน้เรือ่งอืน่  ๆ ไดจ้าก 
แ/เไ/ผ.ฉยกๆเกย๐บภ.?๐.เก  เมนวูชิาการ เมนยูอ่ยอทุาหรณจ์ากคตปิกครอง)

จัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ร่วมป้องกันและต่อตา้นการ

■ ■ V
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V
คสํน่I ผมีหน้าท่ีเก่ีซรกํนการจัดช้ือจัดจางคฺองอ่านทีเดึยรดรัน เพรา๕ง'ไนชองฟานปีระเป็ซบข้ัมฅอบ 

กำหนคไวัอย่างชัดเจน แสะดองหำเปีนการอย่าง?!กด'อง ปีเช่นน้ันแล้X, หากปีก7111ล้น}ปี1อจาก/)?รหำเปีนกา:รท่ี!มแ/ฬอง 
เกิดช้ืน ฟานอาจล้องรันนิดดกมกฎหงภซฅวามรั!*เดทางละเมดช:องเชัาหน้'ไท่ี!ล้ฅรัIX.

กฎหมายและระเบียนท่ีทางฑฃการกำฬนด่เว้ดังกล่าว สัวฬนไปเพ่ือใพัฟ้ดประโยชน์สงสุดฟรัฐ และไช 
เป็นใ®กฅฉเฅ์สำฬรันกรรดำเนินภารให้เป็นใ!ไนแนวหา^01กันช๋ึงช้฿กฎหมายพ่ืชุะคุยคันในร้^กึคื฿^

ชอันญัญด้กๅงเทพนฬานคร เร๋ึ&ง การพัส)} พ.ศ, 19๕๓๘ โดซช้8 ๓๗ กำหนดว่า '‘ใลเ้วาัหชาัทีพ่สศลุง่ 
ประกาศเมยแพรก่ารสอนรา(ปแีละเอกสารสอนราคาไปชงัลป้อ็าชพัชายหวอัรนัวาังหำงานนัน้โดยฅรงห!่!อโดยทาง 
โปรยฒย่สงทะเปยีนใหมํากที่สุคเทา่ที่จะหาใล ้กบํใหปดีประกาศเผยแพรก่ารสอนราคาไว่โดยเปีศเมย ณ ท่ีหำการชอง 
หนว่ยงานนัน้และลอ้งฅำเปนีการลง้กลา่วกอ่นวนัเปดีซองสอนราคาไมน่อ้ยกวา่ 0๐ วนั ”

การท่ีกฎหนายกำหนลเช่นน้ัน กเ็พือ่ใหเ้มอาเพขายหร่อีรนัจา้งหำงานไหเ้ชา้ร’วมในการสอบราคา 
ให้มาภท่ีสุด เป็ดโอกาสในการแช่งชัน รวนทัง้ลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ซ่ึงจะห้าให้หน่วยงานมี 
โอกาสเสอืกผู้เสนอราคาที่ให้ราคาตาและให้พัสดุท่ีมีคุณภาพคามมาตรฐานน้ันเอง

ประแนของศติท่ีจะเล่าล่อโปน้ี เหตุ๓ดจากเจ้าหน้าท่ีผูมหน้าท่ี!ม่ห้าเนินการให้ถูกห้องดานช้อบัญญัดิ 
กๅ[งง4พนหานศร ส่อง การพัสดุ พส. ๒4๒๘ ช้อ ๓๗ ดังกล่'าว เป็นเหตุให้ตองเอเดัาอ้ื!นราสไถู*าว่าปเฟ้ ฟ้อเพ่ือบกับราคา 
ฅสาฟอ้เพืย่นกับหน่วยงานของรัฐอนท่ีเอเกาน้ัในแนบเดยรกันโดยเป็นกรณท่ีีผู้อานวยการเขตฐดำส่ังนอนหมายให้ 
ผูฟ้อ้งคติซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีพวัหน้าฝ่ายปกครองรับมดีซอนจัดซ่ึอเก้าอ้ีพลาสติกแนบมพีนักพงิจำนวน 4 ,0 0 0  ดัว 
ภายในวงเงิน ๗ 40,000 บาท ซ่ึงผู้ฟ้องคดให้มอบหมายให้นายเจนภพซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฎํนัติงานเก่ียวกับ 
การจัดเอจัดจ้างเปน็ผูด้ำเนนิการแทน

ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเขตให้มีหนังสือส่งประกาศและเอกสารประกอบการสอบราคา 
โปให ้๓ บริษัท และมีหนังสือปิดประกาศสอบราคาท่ีสำนักงานเขต ซ่ึงในรันท่ีกำหนดให้เจตชองสอนราคาปรากฏว่า 
มผู้ีเสนอราคา ๓ ราย แดม่เีพยิงบรษิไับนัติจำกดัเทานัน้ทีเ่สนอราคาถกูหอ้งตามเรอ่นโขและเปน็ราคาดํา่สดุ 
(สวนอีก ๒ นริษัทให้เสนอราคาถูงกว่าท่ีกำหนดในวงเงินงบประมาณ และเสนอส่งสินห้าภายใน ®4 รัน ซ่ึงโม่ถูกห้อง 
ดามเรอ่นโขในประกาศสอนราคาทีก่ำหนดโว 4  วัน)

สำนกังานเขตจง้หำสญัญากบับรษิทัดงักลา่วเพือ่ซึอ่เกา้อีใ้นราคาดวัละ ๏ ๕0 นาท เป็นเงิน 
๗ 40,๐00 นาท หลังจากน้ัน สำนักงานการตรวจเงินแน่นตินไห้มีหนังสือแจ้งว่า บริษัทท่ีย๋ึนซองสอบราคาท้ัง ๓ ราย 
เป็นบริษัทในกลุ่มเติยวกันและราคาท่ีเสนอขายเป็นราคาทีสูงกว่าราคาตามปกติ

จดัทำโดย ะ ฝา่ยวนิยัและสง่เสรมิคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่ องคการบรหิารสว่นจงัหรตันครศรธีรรมราซ 
ใ'ท,ร. 0 7535 6253 ตอ 405 อึเมล (ว6!-ร0ทท©!.ก3เ(38(ว@คู่ก;1311.00๓ เว็บไซต์ หแเวะ//ห!'.ท©แห๐ก©น3๐.):ห



ผูค้า่นวยการเชตจงัมคีา่ตัง้แดง่ตัง้คผะกรรมการสอบชอัเทีจ่จรงีดวามรบัมดีทางละเมดิ โดย 
คล๕ศรรมการฯ เห้นว่า นายเอนภพและผู้ฟ้องศดีกร๗ าผดชัอนญั^กรุงเทพมหานครฯ โดยจคัชอเกา้อีส้งูกวา่ราคาเอ 
เฉล่ียชองสำนักงานเชดอนตัวละ ณ# บาห ศฅิมลูคา่ดวามเสยืหายเมนีเงน # ^ ,0 0 0  บาทในสว่นชองผูฟ้อ้งคดี 
ใหรับเศรคใชค่าสินเหมทฅแหน ๒ใบ®สว่น'ช&งมลค่าศวามเแอ’หาย คิดเป็นเงิน #0๓,๓๓๓.®® บาท

กรุงเทพมหานคร {{เแกฟอ้งดเที ่ ผ) จังมค่ๆ ตัง้ไหผู้ฟ้อ้งดดิชดใช้ดา่สนิไหมทดแทน ผูฟ้อ้งศ! 
อุทธรณค่์าต้ัง แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย (เถศูฟอ้งศเท ๓) ยศอุทธรณ ์ ผูฟ้อ้งคฅจั๊งนาัคดมาฟอ้ง 
เพ๋ึอขอไห้คา*ฟกดรองมีค่าพิพากษาเพิกกอบค่าต้ังดังกล่าว

ดาลปกดรองสงชดุฟอ้ารฌาแหว้เหบวา่ การทีผู่ส้ร์นวยการเชดมคีา่ตัง้มอบหมายใหผู้ฟ้อ้งดเ 
รัไ^ดชอใ^ารจัดเอเก้าอ้ีพิพาทเฒผู้ัฟ้องดดชะได้มอนหมายให้นายเจน/ไพเมีเนผู้ค่าเนันการ แต่ผู้,ฟ้องคดีกอังมีหนัใท่ี 
รัศเฮพัสดุดังกล่าวโต!:]ตองค่าเนินการดามร้อบ้ญญ้ฅกรุงเทพมหานดร เร่ือง กรรฟ้เ!ชุ พ.ด. ๒๔๓๘ ขอ ๓๗ ประกอบกับ 
หนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานดร ท่ี กห ๐๓๓0/๒๒๒0 สงจันท่ี *๘ พฤดจักายน ๒๕๔* ช่ิงแจ้งเวียนแนวทาง 
ปเนตัเทีม่เดมิ โดยไหห้นว่ยงานทีจ่ฅัเอจดัจา้๗ งประกาคฒยแพรก่ารสอบราดาและเอกสารลอบราคาไปยงั 
กองประชาลมัฟน้เและกองทะเบยีนทเพคเ่บและฟส้ดเกหางหนึง่ เฟช้ชว่ยประชาสฬันเและใหม้ผีูแ้ชง่ชนั 
สอบราศาเท่ีมมากข้ึน

เทีอ่สำนกังานเขดไดจัดัสง่ประกาศเผยแพรก่ารสอบราดาใหผู้ป้ระกอบการจำนวน ® ราย 
ช่ิงเป็นการส่งประกาศสอบราดาก่อนจันเป็ดชองสอบราดาเฟ้ยง ๘ จัน ช่ิงนั฿฿กว่า ®© จนัดาแที!่!รหนดไจโันเ฿ ๓๗ 
ชองช้อนัญชุ่^กรุงเทพมหานครฯ ดีเงกส่าร ประกอบกับผู้ฟอ้งคลีเลอกท่ีอะส่งประกาดเผยแพร่การสอบราศาให้แภ่ 
ผูป้ระกอบการเพยง ๓ ราย ทัง้ทีม่รีายช่ิอผูป้ระกอบการอยูฐ่กหลายราย เปน็เหฅใหม้กีารจดัเอเกา้อีพ้ลาสดกิไน 
ราดรสงกว่าราดาเกา้อ้ีย่ีหอ้แสะรุ่นเดียวก้น

และการทีน่ายเจนกพใมจ่ด้สง่ประกาดดงักลา่วไปยงกองประชาสมัพบเและกองทะเบยีน
ทรพัยส่นิและฟล้ด ุ ซึง๋ผู้ฟอ้งดดีสามารถตรวจสอบไห้ไดยง่ายหากใช้ความระมดระวังตามสมควร จงัถ฿ีเปน็การ
ใมป่ฐนดัติามหนงัสอิสำนกัปลดักรงุเทพมหานครฯและเปน็การกระทำหว้ยความประมาทเลนเลอ่อยา่งราัยแรง
เปน็เหดให้สำนั กงานเขตไหร้บัดวามเสยิหายจากการจฅัเณกร้อืโ้นราดาสงูกวา่ปกส ิ ผู้ฟ้องดดีจังดัองรับมีดรดใช้
ค่าสินโหง!หดแทนไห้พไกรุงเทพมหานครดามมาครา ๓0 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหน่ึง แห่ง,พระ,ราชบ้ญชุ่}ดี
ความรับมีดทรงละเมิดรองเจ้าหนาท่ี: พ.ด. ๒๔๓๙ คา่ตัง้ใหผู้ฟ้อ้งดดชีดใชด้า่สนิไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานดร
จังชอบห้วยกฎหมาย (คำฬฬากษาศากปกครอ*สูงสุดห่ี อ. 0^๙๗๖๕๖๖)

"
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รว่มปอ้งก1ัแเละตอ่ตา้นการทจรติดอเรปัชน้

คดีนั้จังเปีนแนวหางการปฏ๊บัฅราชการท่ีสำคัญ... สำหรบเจัาหนาท่ีของรัฐซ๋ึงป็อำนาจหน้าท่ีไนการ 
จัดซอพสแร่า จะคัองคักบาและสํอปฏบ้ตดามหล้กเกเนคัและวํรการท่ีกฎหมายหริอระเป็ซบท่ีทางราชการสำหนดโว้ 
ไห้ครบล้วนไนๆกข้ันดอนและเปีนไปดามระยะเวลาที่สำหนด หากปีการสำปีนหริอปีข้อมิดพลาดบกพร่องแล้ว 
อาจส่งมลให้กระบวนการจัดข้ัอจัดจัางน้ันไม่ชอบคัวยกฏหมายรวมน้ังเจัาหน้าท่ีล้รับมิดชอบเองอาจดองรับมิดชดไข้ 
คาล้นไหมทดแหนไห้แก่ทางราชการในความเสํยหายท่ีเกดข้ัน ดังเช่นอหาหรฌข้างคันครับ I



ฒโฒฒ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ ปร่ะจำเดือนกุมภาพนธ์ ๒๕๖๔

^ แ พ ๙ ๆ เ
ทววมเทๆงกฏทมาษ๑ๆร^!ผและคเ!ปฑค^อ.

ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสิยหาย !
กรณีท่ีหน่วยงานขอฬฐหรีอเจ้าหน้าท่ีของวิฐใช้จำนาจตามกฎหมายทำให้บุคคลส่ันหรีอ 

เอกชนคนใดคนหนงได้รับความเสิยหาย “กำหนดเวลา" ถือเมินด่านสำคัญที&ด้รับความเสิยหายจะใช้สิทธิ 
เรียกรัองให้หน่วยงานของรัฐขดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าทีของรัฐ

โคยหระราขนัญณีดีความรับฝ็คทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ห .ศ ๒๔®๙ กำหนควิ?การและเวลา 
การใช้สิทธิเรียกร้องคาสินไหมหดแทนไร้ ๒ ลักบณะ คอ

วิ?ที 01 การยีนฟ้องหน่วยงานของรัฐดอศาลปกครองเฟ้อพิจารณาพิพากษาให้หนวยงาน 
ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑  มิ นับแด่วินที่เหรีอควร!เหตุแห่งการฟ้องคดี แด่ไม่เกินสิบมิ 
นับแด่วินทิมิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาครา ๕® แหงพระราชนัญญ้ต๊จ้คต้ังศาลปกครองและวิ?พิจารณา 
คดีปกครอง พ.ส. *๕:๙๒

วิ?ที ๒ ยืนคำขอตอหน่วยงานของรัฐให้หนวยงานของรัฐขดใช้คาสินไหมทดแทนตาม 
มาดรา ®เ® แห่งพระราชนัญญํดีความรับผํตหางละเมิคของเจ้าหน้าที่ พ.ค. ๒๕®* ขึงหากไม่พอใจผล 
การวินัจนัยของหน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องคดีตอคาสปกครองได้ภายใน ๙0 วัน นับแด่วันได้รับแจ้งผล 
การวินิจนัยหรีอพนระยะเวลาในการวินิจนัย

นปัระเดน๊ปญัหาวา่ หากผูเ้สยีหายจะเข้#ทธติานวกัทึ ี ๒ จะตอ้งยนีกายใบเวลาได 
เนองจากนหบัญญัติดังกล่าวไมใต้กำหนดเวลาไวั และวันเรืมต้นนับระยะเวลาดังกล่าวคอวันใด

ประการแรก ผูเ้สยิหายตอ้งปนีคาขอใหห้นวยงานของรฐัชดไชคา่สนิไหมทดแทน
ภายในเวลาโด

ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจนัยไร้หลายคดีเกียวกับระยะเวลาไนการยืนคำขอตามมา*รา 
แหงหระราชบัญเฐ้ดความรับผดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ห.ค. ๒๕®๙ ถือว่ามิลักษณะเดียวกันกับการฟ้องคดี 
ต่อฅาลเฟ้อขอให้ขดใช้ค่าสินโหมทดแทน โดยระยะเวลาการใช้สิทธิยีนค่าขอต้องใช้ระยะเวลาเดียวกับ 
การฟ้องคดีส่อคาสปกครอง {วิธีที ®) ดีอ ยู้เสิยหายทีประสงค์จะไช้สิท?ตามวิ?ที ๒ จี?ต้องโช้สิทธิยืนค่าข;; 
ต่อหนว!}งานของรัฐภายใน ® มิ นับแต่ “วันที!หรีอควร!เหตุแห่งการกระทำละเมิด'*

ประการ*เสอง วันทผู้หรือควรผู้เห?เแหงการกระหำละเมดหมายกึงวันโด 
โดยเฉพาะอย่างยีงในกร{นีทีหน่วยง 'นของรัฐหรีอเจ้าหนัาทีของรัฐใช้อำนาจออกคำส่ัง 

ทางปกครอง และคู่กรณีทีตกอยู่ไบนังคับของคำส่ังเห่นวาเมินคำลังทีไมชอบด้วยกฎหมาย ดามหลักกฎหมาย 
ทีเมินฐานทีมาของการใช้อำนาจจะกำหนดไห้คูกรณีด่าเนินการดามขั้นดอนและวิธีการทีเมินสาระสำคัญ 
เฟ้อแก้ไขเยียวยาความเสิยหายภายโนฝ่ายปกครองก่อน เขน การรุหธรณีคำสั่งทางปกครอง สั่งหาก 
ผู้มิอำนาจพิจารณาอุหธรณีแมดีหรีอคำลังอย่างไคแล้ว คูกรณีไมพอใจ จีงจะมิสิทธินำคดีมาฟ้องตอ 
ศาลปกครองขอให้คาลปกครองมิคำฟ้พากษาหรีอคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลังกล่าวและชณะเดียวกันถือาจ 
ขอให้ศาลมิคำพิพากษาหรีอคำสังให้หน่วยงานของรัฐขตใช้คาสินใหมทคแทนไปด้วย



ปิญหาทีเกดข้ึนกิคอ หากหนวยงานของรัฐหรีอเจ้าหน้าทีของรัฐออกคำลังทางปกครอง 
ยกคัวอย่างเขน หน่วยง"!นของรัฐออ’!คำสั่งให้นาย ก. ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการคัดเลีอกให้เข้าเลนอราคา 
(คำส่ังทางปกครอง) นาย ก. โมเหินห้วย จึงไส้อุทธรณ์คํ ลังทางปกครอง และสอมาผู้มิอำนาจ'วินิจฉัยอท®รณ์ 
ไส้วินิจนัยอุทธรณ์โดยเทีนว่าคำสั่งเติมไห้นาย ก. โม่ฝานการคัดเสือกไห้เข้าเสนอราคาขอบแล้ว 
จึงมิมติยิน

นาย ก.ไส้รับแจ้งมติเมิอวับที ๓0 กรกฎาคม *๕๕๓ จึงฟ้องคติต่อศาลปกครอง ไดยมิคำขอ 
เฉพาะประเด็นเรีองขอให้ศาลปกครองมิคำพิพากบาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ได?)ไม่ไส้ขอให้ 
ศาลมิคํ 'พิพากษาหรีอคำส่ังไห้หนว?.)งานของรัฐขดไข้คาสินโหมทดแทนไปด้วย... จนกระทังคาลปกครองข้ันส้น 
มิคํ''พิพากษาวา คำลังให้นาย ก. ไม่ฝานการคัดเลีอกให้เข้าเสนอราคาเป็นคำลังทีไม่ขอนด้วยกฎหมาย 
จึงให้เพิกถอนคำลัง

กรณีเขนน หากนาย ก. จะไข้สิทธิยืนค)ขอให้หนวยงานของรัฐขดไข้คาสินไหมทดแทนดาม 
มาสรา ๓® แห’งพระราชบัญญัติความรับมิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๓๙ จะส้องเรีมต้นนับระยะเวลา 
การไข้สิทธิ ๓ ปี นับแต่วันรู้เหตุแห่งการละเมิดต้ังแสวันใ*

ดาลปกครองสูงสุดวินิจนัยประเด็นน้ีว่ไ กอว่าวันที ๓0 กรกฎาคม *๕๕๓ (วับทีได้รันแจ้ง 
ผลการพิจารฌา^ท!รรณค่าลัง) เป็นวันทีนาย ก. ไส้เถึงเหตุแห่งการละเมิดแล้ว จึงสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐไส้ภายไนกำหนดระยะเวลา ๓ ปี คือ ต้ังแต่วันที ๓* กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ลิงวันที ๓0 กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ค่าลังศาลปกครองลงสุดที ๑๘-ม/๒๕๖®)

คตินิ้เป็นอุทาหรณ์ทีน่าสนใจแกประขๆขนในการใช้สิทธิเรียกร้องให้หนวยงานของรัฐ 
ผู้กระทำละเมิดชดไข้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะห้วยวิธิการฟ้องคติสอศาลดามวิธีที ® หรีอ'วิธี'ที ๒ คอ 
การยืนคำขอดอหน่วยงานของรัฐดามมาดรา ๑® แหงพระราขบัญญัดความรับมิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที 
พ.ศ ๒๕๓๙ จะส้องเสือกใช้วิธีไดวิธีหนีงและจะห้องไข้สิทธิภายไนระยะเวลาทีกฎหมายกำหนดครับ ! 
(ปรีกษาคสืปกครองได้ทีสายด่วนศาลปกครอง ๓๓๕๕ และสิบส้นเรียงอิน ๆ ได้จาก ท/ท*ห,}ช™เกเ:๐บก 'งฺ0 ย'. 
เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณ์จากคติ.ปกครอง)

ฝ่ายวิน ัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ ้าหน ้าท ี ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7 5 -3 5 6 2 5 2 -3  โทรสาร 075-341158



ฉบับท่ี *''งระจำเดีอนกุมภาพันธ์๒๕๖๔

พระราซบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลือกตั้ง

-----------------------0 0 ๐ ----------------------------

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพูดถึงหน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้ง/ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

๑. กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจมอบหมายให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐซ่ึงมิใซ่องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินดำเนินการแทน (มาตรา ๕)

๒. ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละ 
หน่วยเลือกต้ังจากทะเบียนรายซ่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ถูกต้องตามความจริง (มาตรา ๑๓)

๓. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในกรณีท่ี 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใดมีรายไดํใม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คณะรัฐมนตรี 
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินน้ันตามความจำเป็น (มาตรา ๑๔)

๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม 
ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหน้าท่ีรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัยในการ 
เลือกต้ัง ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ 
สงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นร้องขอ 
(มาตรา ๓๑)

คราวหน้าจะอธิบายเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง สำหรับวันน้ีสวัสดีค่ะ

บทความโดย: นางสาวนิสาชล รักพลับ นิติกรปฏิบัติการ


