
^แ 161*เา\05&(วิ) ร(ะนุ่ทํ๒©แ;©พร๒ษ©โ
,( ' เ ^ 1 0 | )  จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด ้านวิน ัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้ารา'!เกาว 

ลกจางประจำ และพนักงานจ้าง ขอ.งอ.งค์ค.ร-ปถกรองส่วนท้องถิ่น

' ™ รู้&'
ย!*? 6 ฉบบท 6 1เร*'จํๆ เด®น่^นๆคม 2564

ไม1รักษา “เกียรติและวินัย” ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกออกจากราซการได้

“เกยีรตติำรวจของไท ย เก ยีรตวินิ ยัอลา้ห าญ ม ัน่ คง จะดำรง พทิกัษส์นัตริาษฎรม์ ัน่  ..- " 
เส ียงเพลงมาร้ซตำรวจดังแว่วมาจากรายการวิทยุขณะที่กำล ังน ั่งเข ียนบทความลงวารสาร ทำให้นีกไปถีงว่า 
การปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ด ูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมของเจ ้าหน ้าท ี่ตำรวจ นอกจากจะต้องปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ 
ให ้เป ็นไปตามกฎหมายแล้ว ก ็ย ังต ้องธำรงใว้ซ ี่งเก ียรติและวิน ัยของความเป ็น “ข ้าราชการตำรวจ” อีกด้วย 
ดังที่ปรากฎตามมาตรา ๗๗ วรรคหน่ีง แห่งพระราชบัญญ้ตตำรวจแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า “ข้าราขการตำรวจ 
ต ้องถ ีอและปฏิบ ัต ิดามกฎหมาย ระเบ ียบของทางราขการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณ ของตำรวจ 
ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวิน ัยดามที่บ ัญญัติไว้ใบหมวดนี้โดยเคร่งครัด”

เมื่ออ่านถืงตรงนี้หลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่า “วินัย ” แท้จริงแล้วหมายความว่าอะไร 
เพราะในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของรัฐก็ไม่มีฉบับใดให้ความหมายของวินัย 

เอาไว้อย่างขัดแจ้ง จ ึงต ้องอาศ ัยเท ียบเค ียงตามความหมายของพจนาน ุกรม ฉบับราขบัณฑิตยสถาน ข่ีง'ให้ 
ความหมายไว้ว่า “วนิยั [วนิะยะ] น. ระเปยีบแบบแผนและขอ้บงัคบั ขอ้ปฏบิตั ิ เซน่วนิยัทหาร ทหารตอ้งยดมัน่  
ในวนิยั หรอืสกิขาบทของพระสงฆ ํ (ป. ส .)" ดังนั้น ว ิน ัยข้าราชการ จึงอาจแปลความใต้ว่า ระเบียบแบบแผน 
ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของข้าราชการหรีอเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อกฎหมายกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องรักษาระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ 
ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด การที่ข ้าราชการตำรวจไม่ร ักษาวิน ัยจึงอาจมีความผิดและต้องรับโทษ 
ตามที่กำหนดไว้ ขี่งมีทั้งลิ้น ๗ สถาน คีอ ๑. ภาคทัณฑ์ ๒. ทัณฑกรรม ๓. กักยาม ๔. กักขัง ๕. ดัดเงินเดอน 
๖. ปลดออก และ ๗. ไล่ออก ขี่งจะแตกต่างกับโทษของข้าราชการพลเรือนหรีอข้าราชการอื่นทีนำกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไปไข้บังคับโดยอนุโลมที่กำหนดโทษไว้ ๕ สถาน (๑. ภาคทัณฑ์ ๒. ดัดเงินเดือน 
๓. ลดเงินเดือน ๔. ปลดออก และ ๕. ไล่ออก)

ส่วนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คีอ กรณีถูกกล่าวหาว่า 
กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง อันเป็นการไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามจำนวน ๑๘ ประการ 
ตามมาตรา ๗๘ แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห ่งชาต ิๆ หากผ ู้ถ ูกกล ่าวหากระทำผ ิดจร ิง ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาก ็ม ีอำนาจ 
ไข ้ด ุลพ ิน ิจพ ิจารณาได ้ว ่าจะเส ือกโทษที่จะส ั่งลงสถานใด ต ั้งแต ่ภาคท ัณฑ ์จนส ืงด ัดเง ิน เด ือน สำหรับกรณี 
ถ ูกกล ่าวหาว ่ากระทำผ ิดว ิน ัยร ้ายแรง อันเป ็นการกระทำความผิดท ี่กำหนดไว้ ๗ ประการ ตามมาตรา ๗๙ 
แห่งพระราชบัญญัต ิด ังกล่าว หากผู้ถ ูกกล่าวหากระทำผิดจริง ผ ู้ม ีอำนาจตามกฎหมายก็สามารถไข้ด ุลพ ิน ิจ 
พิจารณาไต้ว่าจะสั่งลงโทษสถานใด ระหว่างปลดออกและไล่ออก ขี่งจะทำให้ข้าราชการตำรวจที่ถ ูกสั่งลงโทษ 
“ป ล ด อ อ ก  หรอื ไ ล อ่ อ ก ” ต อ้ ง อ อ ก จ าก ร าข ก าร  ต าม ท ี่บ ัญ ญ ัต ิไว ้ใน ม าด รา ๙๗ วรรคห น ึ่ง  (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

จดัทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครครีธรรมราช
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อย่างไรก็ตาม บอกจากการออกจากราชการตำรวจเพราะกระทำผิดวินัยดังกล่าวแล้ว ยังมกรณ 
การออกจากราชการตำรวจอีก ๔ กรณี คอ ๑. ตาย ๒. เกษยณอายุราชการ ๓. ลาออก ๔. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
เพราะเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ (ไม่พ้น [วโอชอม๐ท) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างการ 
สอบสวนวินัย จาดคุณสมบัต ิหรือมีล ักษณะต้องห้ามของข้าราชการตำรวจ ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพอรับ 
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน หย่อนความสามารถบกพร่องใบหน้าที่หรือประพฤติตบไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง 
มมีลทนิหรอืมวัหมองเน ือ่งจากปกีสอบสวนวนิยัรา้ยแรง หรือถูกจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ

คำว่า “ มลทินหรือมัวหมอง" กฎหมายฉบับต่าง  ๆ ก็ไม่ไต้ให้นิยามเอาไว้อีกเซ่นกัน จึงต้อง 
อาศัยแปลความโดยเทียบเคียงตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชื่งให้ความหมายไว้ว่า 
‘‘มลทนิ [มนทนิ] น. ความมวัหมอง ความดา่งพรอ้ย ความไมบ่รสิทุธึ”๋ หรืออาจกล่าวเปรียบเปรยอีกนัยหนื่งว่า 
มลทินหรือมัวหมอง คือ ความลม่ล่ะลายทางสงัคม หรอืหมดความนา่เชือ่กอในหนา้ทีร่าชการ ชื่งตามมาตรา ๑๐๒ 
แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติฯ ก็บัญญัติว่า “นา่อขา้ราชการตำรวจผูใ้ดปกีกลา่วหาวา่กระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แตไ่มไ่ดค้วามแนช่ดัวา่ผูน้ ัน้กระทำผดิทีจ่ะปกีลงโทษปลดออกหรอืไลอ่อก 
แดม่มีลทนิหรอืมวัหมองในกรณทีีป่กีสอบสวนนัน้ หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
ก ็ไห ้ผ ู้ม ีอำนาจตามมาตรา ๗๒ ส ั่งให ้ผ ู้น ั้นออกจากราชการเพ ื่อร ับบำเหน ็จบำนาญ เหต ุทดแทนได ้" ชื่งก็ 
หมายความว่า ข ้าราชการตำรวจผู้น ั้น แม้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนวินัยร้ายแรงจะ 
ไม่อาจชี้ซ ัดว่าได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ไม่อาจถูกสั่งลงโทษทางวินัยได้ แต่ก็ม ีเหตุอ้นควรสงลัยว่า 
น่าจะมีส่วนร่วมหรือส่วนรู้เห็นในการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า 
แม้ความผิดไม่ปรากฏซัดแจ้งที่จะลงโทษ แต่ก ็ม ีมลทินมัวหมองหมดความน่าเชื่อถือในอาชีพตำรวจ ชื่งเป็น 
อาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือ มีหน้ามีตาไนสังคม และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างสูง 
เสียแล้ว โดยผ ู้ม ีอำนาจตามกฎหมายก ็สามารถส ั่งให ้ข ้าราชการตำรวจผ ู้น ั้นออกจากราชการได ้ ทำให้ต้อง 
จบชีวิตราชการก่อนเวลาอันควร เพราะเหตุที่ “ไมร่กัษาเกยีรตขิองขา้ราชการตำรวจ ”

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ที่ผู้เชียนจะนำมาเล่าสู่กันฟ้งฉบับนั้
เป ็น กรณ ีท ี่ผลการสอบ สวน ว ิน ัยร ้ายแรง ไม ่ป รากฏ พ ยาน ห ล ักฐาน ท ี่เพ ยงพ อจะฟ ้งว ่า 

ผ ู้ถ ูกกล ่าวหากระทำความผ ิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรงท ี่จะถ ูกลงโทษปลดออกหรือไล ่ออก แต ่ผ ู้ม ีอำนาจเห ็นว ่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความไว้เบื้อเชื่อใจให้ดำรงอยู่ในราชการต่อไปได้ จ๊งมีคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุ 
มี “มลทนิหรอืมวัหมอง”

ป ระเดน็ ใน คดจีงีม วี า่ พ ฤ ตกิ ารณ ที ีจ่ะก อี ว า่ม  ี “มลทนิห รอืมวัหมอง "ต อ้ งม ขี อ้ เด จ็จรงื
ฟงไดอ้ยา่งไร

มลูคดนี ีเ้ก ดิจาก  ข ้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บ ังคับหมู่ (ผู้ฟ ้องคดี) ถูกตั้งกรรมการสืบสวน 
ข้อเท็จจริง เนื่องจากมีข้อรายงานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่า เจ ้าหน ้าท ี่ตำรวจจำนวน ๘ นาย รวมตั้ง 
ผ ู้ฟ ้องคด ีได ้ท ำการตรวจค ้น จ ับ ก ุมชาวเม ียน มาร ื ๓ คน ในข ้อหา ครอบ ค รองยาบ า้จำน วน  ๑ ๙ ๐  เม ดี  
แ ล ว้ เร ยี ก ร อ้ ง เง นิ จ ำน ว น ห น ืง่ เพ ือ่ แ ล ก ก บั ก าร ไ ม ป่ กี ด ำ เน นิ ค ด  ี โ ด ยใช ว้ 5ิ ส บั เป ล ีย่ น ต ว้ ผ ูต้ อ้ งห า  
เปน็คนอืน่ใหป้กีดำเนนิคดแีทน

จดัทำโดย ะ ฝา่ยวนิยัและสง่เสรมิคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดนครศรีธรรมราซ
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-๓-
คณะกรรมการสืบสวบข้อเทจจริงได้ส ืบสวนข้อเทจจริงแล้วเห ็นว่า มการเร ิยกรับเง ินจริง 

แต่ต่อมาได้คืบเงินที่เรืยกรับและทรัพย์สินที่ยืดไว้ให้กับผู้เสียหายครบล้วนแล้ว คดมีมีลูเปน็ความผดิวนิ ยัอยา่ง 
รา้ยแรง

ผู้บ ัญซาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถ ูกฟ้องคดีที่ ๑) จ ีงมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
วินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวก คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผด 
วินัยอย่างร้ายแรงและไม่มีมลทินมัวหมองต่อหน้าที่ราชการจืงมีมติยุติเรื่อง ชื่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ ิจารณาแล้ว 
เห็นชอบด้วย แต่ อ.ก.ตร. เก ี่ยวก ับการดำเน ินการทางวิน ัย ทำการแทน ก.ตร. (คณะกรรมการข้าราชการ 
ตำรวจ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า แม้ประจักษ์พยานหลักฐานยังรับพิงได้ความไม่เพิยงพอที่จะลงโทษถืงปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการ เนื่องจากพยานสำคัญที่ใกล้ชิดเหตุการณ์กลับคำให้การในชั้นสอบสวนทางวินัยอย่าง 
ร้ายแรง ไม่ยีนยันล้อยคำในชั้นสิบสวนข้อเท็จจริงที่ให้การไว้ และไม่สามารถนำประจักษ์พยานฝ่ายผู้เส ียหาย 
มาสอบสวนได้ แต่ตามพฤติการณ์เป็นกรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากจะให้รับราชการต่อไป 
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และคาบเกี่ยวถีงการกระทบกระเทิอนความสัมพันธ์ชายแดนระหว่างประเทศ 
จีงม ีมติให ้สำน ักงานตำรวจแห ่งชาติส ั่งให ้ผ ู้ฟ ้องคดีก ับพวกออกจากราชการ ตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบ ียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ชีง่เปน็กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะทีก่ระทำความผดิ ปจีจบุนัคอื 
มาตรา ๑0๒ แหง่ พ.ร.บ. ตำรวจแหง่ชาติๆ ) ผูป้กีฟอ้งคดที ี่ ๑ จงืมคีำส ัง่ใหผ้ ูฟ้ อ้งคดอีอกจากราชการ

หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ช่ืง อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทน ก.ตร. 
พิจารณาแล้วมีมติเป ็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ ้องคดีจีงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษา 
เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการและให้คืนเงินเดีอนระหว่างออกจากราชการ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์'ของข้าราชการตำรวจทีศ่าลปกครองสงูสดุรันพิงเป็นที่ยุติ คือ 
ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกเรียกรับเงินผู้ต้องหา แต่คำให้การ 

ของพยานต้องตรงกันเป็นลำดับจนพิงได้ว่าได้มีการพูดคุยและล่งคืนรถยนตํที่ผู้ฟ้องคดีทำการยึดหรือมีส่วนรู้เห็น 
ในการยีดทรัพย์สินยื่นของผู้ถูกจับกุม ชื่งหากผู้ฟ้องคดีกับพวกมีได้จับกุมผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีในความผิดอาญา 
ข้อหาใดแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะยืดรถยนต์ไว้ และหากเป็นการยืดรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมาย การคืนรถยนต์ 
ก็ควรทำที่สถานีตำรวจๆ โดยมีนันทิกเป็นหลักฐานมีใช่ไปนัดคืนทรัพย์สินที่ร้านอาการ นอกจากนี้ยังมีการคืน 
ทรัพย์ส ินยื่น เช่น โทรศัพท ์ม ีอถ ือ สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ และเง ินสด แม ้ไม ่ม ีพยานหลักฐาน 
ที่พอพิงได้อย่างช ัดเจนได้ว ่าผ ู้ฟ ้องคดีเป ็นผู้เร ืยกร้องเง ินจากผู้เส ียหาย แต่มีพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า 
ผู้ฟ ้องคดีจะต้องมีส ่วนร่วมรู้เห ็นอยู่ด ้วยในการยืดทรัพย์ส ินและส่งคืนให้กับผู้เส ียหายจริง ชื่งหากผู้ฟ ้องคดี 
ไม่ได้รับเอาไว้ ก็ไม่มีกรณีต้องคืบทรัพย์สินให้แก'กัน

พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ ้องคดี ร[ีอ[ดวีา่มสีว่นพวัพนัและเก ีย่วชอ้งกบัการปฏบิตั ิ 
ห น า้ท ีร่าชการโดยมชีอบ  ช ื่งหากจะให้ผ ู้ฟ ้องคดีรับราชการตำรวจที่ม ีอำนาจหน้าท ี่ในการจับกุมผู้กระทำ 
ความผิดกฎหมายต่อไป ก็อาจทำให้ประซาซนทั่วไปขาดความศรัทธาและเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้อง 
คดี ชื่งเป็นผลให้ทางราชการชื่งได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหาย ทั้งกรณีนี้เป็นข่าวสาธารณะ 
เป็นที่นำสนใจของประซาซนและคาบเกี่ยวถืงการกระทบกระเทิอนความสัมพันธ์ขายแดนระหว่างประเทศ

จดัทำโดย ะ ฝา่ยวนิยัและสง่เสรมิคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่ องคก์ารบริหารสว่นจังหวดันครครีธรรมราซ
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& - 1โ)1) จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด ้านวิน ัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราฃการ 
ข ้̂ & / ล ูกจ ้างประ,จำและ^น ักงานจ ้าง ขององคกรปกครองส่วนท้องกน

- ๔ -

จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีมลทินหริอมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ขื่งจะให้รับราชการต่อไปอาจจะ 
เป ็น การเส ียห ายแก ่ท างราซ การตามมาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. ระเบ ียบ ข ้าราซการตำรวจ พ.ค. ๒๕๒๑ 
ดังนั้น คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงขอบด้วยกฎหมายแล้ว และมติที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงขอบด้วย 
กฎหมายเซ่นกัน

(ผูส้นใจศกึษารายละเอยีดไดจ้ากคำพพิากษาศาลปกครองสงูสดุพื ่อ. ๑ ๐๖๓เ/๖๕๖๐) 
อุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องนี้สะท้อนให้เห ่นถืงการใข้ดุลพิน ิจในการวิน ิจฉัยชั่งน ั้าหนัก 

พยานหลักฐาน ในกรณีของการให้ออกจากราขการเพราะมีมลทินหรัอมัวหมองเนื่องจากถูกสอบสวนวิน ัย 
ร ้ายแรง ข ื่งด ้องปรากฏข ้อเห ่จจร ิงว ่า (๑) ได ้ผ ่านกระบวนการสอบสวนวิน ัยร ้ายแรงมาก่อน คือ การตั้ง 
ข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง และแสวงหาพยานหลักฐานตามกระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรงใดยชอบ 
(๒) ผลการสอบสวบไม่ปรากฏประจักษ ์พยานที่จะลงโทษทางวิน ัยตามข้อกล่าวหา และ (๓) ข ้อเห ่จจริง 
และพยานหลักฐานที่ปรากฏในขั้นสอบสวนมีความสอดคล้องตรงกัน ทำให้เขื่อได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมร้เห่น 
ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการโดยม ิขอบ ห ากจะให ้ผ ู้น ั้นร ับราชการต ่อไปจะเป ็นการเส ียหายแก ่ราชการ 
ผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้

ดังน้ัน ข้าราชการตำรวจจึงต้องธำรงและรักษาไว้ขื่ง “ เก ียรติและวิน ัย” โดยการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด และยังต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมเกียรติที่ได้รับ 
การยกย่องน ับถ ือ และได้ร ับความไว้วางใจจากประชาซน มิฉนั้นแล้ว ท ่านก็อาจจะไม่ได้ร ับความเขื่อถ ือ 
ให้มีตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการต่อไป

“-. ถงีตวัจะตายกชา่งมนั มเิคยคำนงกงชวีนั เขา้ประจนั เหลา่รา้ยเพ ือ่ประชา... ”

จดัทำโดย ะ ฝา่ยวนิยัและลง่เสรมิคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราซ



จดฑมวยฟๆว01191๚ '1ม  เฃ 'ย  I 6 ^

V . * 4 0 -
ร่วมป้องกัน่และต่อต้านการทุจริตค'อร์รัปชัน

ปีม่ี 5 ฉบับม่ี 6
(ประจำเดือนมีนาคม 2564)

I •คณะกรรมการตรวจการจ้าง" ..- ตรวจรับงาบจ้าง ดว้ยสายตา !!

โดย นายปกครอง

คดีปกครองทีนายปกครองจะน่ามาเล่าให้พิงฉบับบี้ ครัน !!
เป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดีนมีคำวิน ิจฉัยชี้ขาดความผิดวิน ัยทางงบประมาณ 

และการคลัง ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างรับผิดเป็น ‘•ค่าปรับทางปกครอง” เท่ากับเงินเดีอน 
๕ เดือน

มลูเหตขุองคดนี ี้คือ เจ้าหน้าที่ตรวจลอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดีนตรวจลอบพบว่า 
การจ้างตามสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประ'ชุมเพีอล่งเลริมการท่องเที่ยวของเทคบาล 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องลิ่นซึ่งเป็นความผิดตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย

ต่อมาคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้พจารณาและมีมติว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ 
ตรวจการจ้าง กระทำโดยจงใจปฏิบัติหน้าที่โม่ถูกต้องตามกฎหมายหริอระเบียบของหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกด 
ความเลียหายแก่รัฐ

จีงมิคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังกำหนดโทษปรับทางปกครอง 
โดยเฉพาะผู้ฟ ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

ให้รับผิดเป็น ‘‘ค่าปรับทางปกครอง” เท่ากับเงินเดือน๕ เดือนและให้หน่วยงานต้นลังกัดหักเงินเดือนขำระค่าปรับ 
ผู้ฟ้องคดีเห้นว่าคำวินิจฉัยๆ ไม่ขอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้ดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้อง และ 

ผู้รับจ้างใต้คืนเงินส่วนท่ีจ่ายเกินโปแล้ว จึงน่าคดีมาฟ้องศาลปกครองขอให้มิคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยๆ
ขอ้เทจจรงิเก ีย่วกบังานจา้ง คือ สัญญากำหนดงานวัสดุอุปกรณ์ประกอบสวนกำหนดให้ม 

เสาไฟฟ้ารูปหงส์ทำด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๑๔ ต้น งานดินถมได้กำหนดให้ผู้รับจ้างถมดินพร้อมบดอัด จำนวน 
๑,๕๑๑ ถูกบาศก์เมตร ในการตรวจการจา้ง กรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามใบตรวจรับงานจ้าง 
จากรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานด้วยลายตาโดยสังเกตจากลักษณะรูปร่างภายบอก 
และวัดขนาดและเห้นว่างานจ้างถูกต้องตามสัญญาลมควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ 
วรรคหนิง ประกอบข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มิ ๕ ประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ประการทืส่อง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการทสีาม/ไม่ปฏิบัติหน้าที่หริยปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่ใข้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการทีก่ี่ การโม่ปฏิบัติหน้าที่หริอปฏิบัติหน้าทโม่ถูกต้องดังกล่าว 
เป็นเหตุให้เกิดความเลียหายแก่รัฐ และประการทหีา้ โดยจงใจ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างโต้ทำการตรวจสอบเอกสารรายงาน 
ตามท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน ซ่ึงในรายงานโมได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใข้และได้ตรวจสอบ 
งานจ้างที่ผู้รับจ้างใต้ล่งมอบด้วยลายตา เป็นเทียงการพิจารณาจากภายนอกไม่เพียงพอทีจะยืนยันขนิดของวัสดุที่ใข้ 
ให้ถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญา อันเป็นการทำให้'หน่วยงานของรัฐได้รับความเลียหายจากการรับเอางานที่ไม่ได้ 
คุณภาพตามที่ประสงค์ไว้ใข้ให้เกิดประโยขน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่า 
ปริมาณงานทีทำ

จัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราซ
ไทร. 0 7535 6253 ต่อ 405 อีเมล (วลเ-ธอกท0เ.ท3บุวล๐@ชุ๓ลแ.๐๐๓ เว็บไ,ชต่ เาแ(ว://เา!'.กล!-;เา๐ทธ!.ชุ๐.กา



จดหมวยฆา่ว ^

รวมบองกนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีม่ี 5 ฉบับม่ี ธ
(ประจำเดือนมีนาคม 2564)

^57.?40 ท-ฒ&ุ&พ,ฑอ#
๒

ถึงแม้เจ ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการแก้ไขและผู้ร ับจ้างได้คนเงินส่วนที่จ ่ายเกินไปแล้วกิตาม ถึอว่า 
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังได้เกิดเป็นความผิดสำเรืจแล้ว การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดโทษปรับ 
ทางปกครอง จึงขอบด้วยกฎหมาย (คำพพิากษาคาลปกครองตงูสดุท ี อง. ธ)/๒๕๖®)

การตรวจการจ้างเป็นกระบวนการสำคัญทีจะทำให้สัญญาจ้างบรรลุตามวัตถุประลงค์และเป็นไป 
ตามเงิอนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างจึงด้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้และมีความเข้าใจในเงิอนไขข้อกำหนดในสัญญาจ้างเป็นอย่างดี 
และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้อง เพราะหากไม่เข้าใจหรีอเข้าไจคลาดเคลื่อนไนการทำหน้าที่ 
หรือจงใจไม ่ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ให ้ถ ูกต ้องตามระเบ ียบกฎหมาย นอกจากจะก่อให ้เก ิดความเส ียหายต่อราชการ 
หรือบุคคลอื่นแล้วอาจจะทำไห้ตนเองต้องรับผิดซดไข้ค่าเสียหายทีเกิดขี้นหรือความรับผิดทางวินัยหรือความรับผิด 
ทางอาญาหรือโทษทางปกครองตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราขบัญญ้ติประกอบรัฐธรรมบุญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทไขบ้งัคบัในปจี^บนั) (ปรึกษาคดีปกครอง ได้ที่สายต่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕)

จ้ตทำโดย : ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจ้งหวัดนครศรีธรรมราซ 
ใทร. 0 7535 6253 ต่อ 405 อีเมล ภูอเ'5 0 ท ท 6 เ.ท 3 (ภูอ0@ภู๓อแ.(ะ0 ๓  เว็บไชต่ ทุแ:ภู://เา!'.ทอแเา0 ท5 แ ภ ู0 .แา



1 (า1, 1แ  ! 111แ
ค า า ม พ ู้เ า า ถ ฎ ฬ ม า ย ด ้า น ' า น ั! เ แ ล ะ ค ส ิฟ ่แ ค ร อ ง !

วันที่ร้ถ๊งเหตุฟ้องคดิ ..- กรณีเทศบาลสร้างรั้วปิดทางเข้า -  ออก สู่ถบบสาธารผะ

ซัญ!เร ปี}ประเตริฐ 
พนักงานหดีปกครองชำนาญห']รพิเตษ

เร ือ่ งน ี.้.. เปน็ ‘‘ทกุขข์องชาวปาน" ผูเ้คยไขท้างไนทีด่นิของเทศบาลเพือ่สญัจรออกสูถ่นน 
สาธารณะนาเปน็เวลายาวนานนบั ๑ ๙  ป ีแตอ่สูม่าวนัหนงั เทศบาลกใํตก้อ่สรา้งอาคารพรอ้มทำรัว้รอบขอบปดี 
ทางเขา้-ออกดงักลา่ว อนัเปน็มลูเหตไุหผู้ท้ีใ่ตร้บัผลกระทบนำคดมาฟอ้งคดติอ่ศาลปกครอง .- นัน่เองคะ่

โดยคดดังกล่าว ... ม่ประเดินขวบคดเกํยวกับการนับระยะเวลาการฟ้องคดว่า วนัทีถ่อืวา่รูห้รอื
ควรรูถ้งืเหตแุหง่การฟอ้งคด ิกรณเืทศบาลปด็กัน้ทางออกสูถ่นนสาธารณะดงักลา่ว คอวนัใด ?

เรื่องราวของคดิมีอยู่ว่า -.. นายเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธที่ดินโดยม่ทางเดินสาธารณะในตลาด 
เก่าทนายเองจะใช้สัญจรเข้าออกที่ดินของตนเพอออกไปลู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงชนบท) เป็นประจำ 
โดยใช้วธ็เดิบผ่านทางที่มความกว้างประมาณ ๒ เมตร ใบที่ด ินชี่งเทศบาลเป็นเจ้าของกรรมสืทธึ๋ และ'ได้ใ'ข้ 
ทางดังกล่าวเรื่อยมาตั้งแต่จ ๒๕๓๙ จบกระทั่งในวันท ©๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลได้เริ่มก่อสร้างอาคาร 
สำน ักงาบหลังใหม ่ข ึ้นพร้อมท ั้งทำร ั้วกำแพงป ีดก ั้น  ๓ ด ้าน ชงปิดกั้นทางส ัญจรเข้า-ออกทำให ้นายเฮง 
ไม่สามารถใช้ทางดังกล่าวได้อิกต่อไป

นายเองเห ้นว่าการก่อสร้างอาคารไม่ได้สำรวจถงผลกระทบต่อความเป ็นอยู่ของตนและ 
ประขาซนในตลาด ทำให้ไม่มทางเข้า-ออกสำหรับยานพาหนะไนกรณีเก๊ดอ้คค๊ภัยแก่บ้านเรอนในบรัเวณดังกล่าว 
อิกทั้งยังได้ก่อสร้างเพงจอดรถยนต์โดยมระยะห่างจากถนนชงเป็นทางสาธารณประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่ 
กฎหมายกำหนดด้วย นอกจากน นายเฮงยังอ้างหนังสิอของนายไชย (เพอบบ้าน) ที่ได้มอบกรรมสิทธที่ดินเนื้อที่ 
จำนวน ๑ ตารางวา ให้แก่เทศบาลชงมข้อตกลงให้นายไชยกับพวกสามารถเดินผ่านที่ดินของเทศบาลบรัเวณ 
พพาทได้ตลอด บายเองจ ิงม ่หน ังส ิอขอให ้เทศบาลกำหนดทางเด ินให ้ตบผ่านเข ้า-ออกลู่ถนนสาธารณ ะ 
แต่ถูกปฏิเสธ จิงบำคดิมาฟ้องต่อศาลปกครองเพอขอให้เทศบาลเปิดทางให้ตบออกลู่ทางลาธารณะได้ดังเดิม

คดิมประเดินทํศาลพจารณาว่า นายเฮงนำคดมิาฟอ้งตอ่ศาลปกครองภายในระยะเวลาตามที่ 
กฎหมายกำหนดใวหัรอืไม ่?

ขอ้กฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งในคด ิ ศอ พระราชนญ้ญตัวดัตัง้ศาลปกครองและวธพจารณาคดิ
ปกครอง พ.ค. เต๕๔๒ มาตรา ๙  วรรคหนีง้ นญัญตัวา่ ศาลปกครองมอำนาจพจารณาพพากบาหรอืมกำสัง่ใน 
เรือ่งดงัตอ่ไปนี.้. (๓) คดฟิพ้าทเกีย่วกบัการกระทำละเมดหรอืความรบัฝด็อยา่งอนของหนว่ยงานทางปกครอง 
หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัอนัเกดจากการใขอ้ำนาจดามกฎหมาย หรอืจากกฎ คำสัง่ทางปกครอง หรือคำสัง่อน หรือ 
จากการละเลยตอ่หนา้ทตีามทีก่ฎหมายกำหนดใหต้อ้งปฏบต้หรอืปปนีต้หนา้ทดีงักลา่วลา่ขา้เกนสมควร... และ 
มาตรา ๕® นญ้ญต้วา่ การฟอ้งคดติามมาตรา ๙  วรรคหน้ีง (๓) ใหก้ีน่ฟอ้งภายในหนีง้ปนีบ้แตวั่นทีรู้่หรือควรรู้ถงื 
เหตแุหง่การฟอ้งคด ิ-..

ป็พี่ ๕ ฉบับพี่ ๖ ประจำเดือนปินาคม ๒๕๖๔



ศาลปกครองสูงสุคพจารณาว่า คดีดังกล่าวเป็นข้อทีพาทเกยวกับการกระทำละเนิดของหน่วยงาบ 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกดจากการใข้อำนาจดามกฎหมาย ซิ่งเป็นคดีปกครองดานนาดรา ๙ 
วรรคหนง (๓} แห่งพระราชบัญญ้ดจ้ดตั้งศาลปกครองและวรืทีจารผาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ชงผู้'ฟ้องคดีหรือ 
ผู้!ด้รับความเดีอดร้อนเสียหายจะด้องยื่นฟ้องภายใน ๓ ปี นับแด่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถงเหด,แห่งการฟ้องคดี ดานนาดรา 
๔® แห่งพระรา1ซน้ญญ้ดเดียวกัน

เนื่อข้อเทํจจรืงฟ้งใดัว่า วันท่ี ๑๘ พฤศจักายน ๒๔๔๘ เทศบาล {ผู้ถูกฟ้องคดี) ไดัเรืนทำการ 
ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยนีการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานจดกั้นทางที่ผู้ฟ้องคดีใข้ออกสู่ถนน 
สาธารณะ กรณ ์จ ังถ ีอว ่าว ัน ท ี่เทศบาลเร ิ่มดำเน ิน การก ่อสร ้างอาคารและสร ้างร ั้วจดก ั้น ทางฟ ้พ าท 
เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรถ๊งเหดแห่งการฟ้องคดีแล้ว และดัองนำคดีมาฟ้องด่อศาลภายใน ๑ จ นับแด่วันท่ี
โด้รู้ถงการกระทำละเนิดดังกล่าว

โดยนิใช่เป็นกรณ์ท่ีผู้ฟ้องคดีจะใข้สิทธยีบฟ้องคดีเม่ือใดกํได้ ดังที่กล่าวอ้างมาในคำอุทธรณ์ที่ใด้ 
เทียบเคียงกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดทํ ๖๔๙/ ๒๔๔๙ ชงเป็นกรณ์หน่วยงานทางปกครองปีกหลักเขดรุกสำ 
เข้าไปในทีดีนของเอกขบอันนิลักษณะเป็นการกระทำละเมดด่อเนองจนถงจจอุบัน เจ้าของท่ีดินสามารถใข้สิทธิ 
ฟ้องคดี!ดัดราบใดทียังใม่นิการร้ือถอนหลักเฃดออกจากทีดีนของดน

แด่กรณ์ของผู้ฟ้องคดีแดกด่างจากคดีดามที่กล่าวอ้าง เพราะเทศบาลใด้ใข้สิทธิในการก่อสร้าง 
อาคารสำนักงานและล้อมรั้วภายในขอบเขดทีดีนที่เทศบาลนิกรรมสิทธึ๋ โดยหาโด้เป็นการล่วงลํ้าเข้าโป 
ในเขดท่ีดีนของบุคคลใด เทียงแด่การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการนำมาชงความไม่สะดวกในการเข้า-ออกที่ดีนของ 
ผู้ฟ้องคดีอย่างที่เคยเป็นมา จีงนิใช่เป็นการกระทำละเนิดท่ีนิลักษณะด่อเนองแด่อย่างใด

ดังน้ัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเหนว่า การจดทางของเทศบาลทำให้ดนเดีอดร้อนเสียหาย จังด้องนำคดี 
มาฟ้องด่อศาลภายในกำหนดระยะเวลา ๑ จ  นับแต่วับที่เทศบาลเริ่มดำเนินการก่อสร้างและทำการล้อมรั้ว 
จดกั้นทางสัญจรเดิม (นับแด่วับที ๑๘ พฤคจักายน ๒๔๔๘) การปล่อยให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจนเสรืจ 
แล้วนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖0 จังเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา 
การฟ้องคดีดามมาดรา ๔๑ ดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองจังไม่อาจรับดำฟ้องใวัทีจารณาใด้ (คำสัง่ศาลปกครอง 
สูงสูดทํ ๓ต/๙/}ต๕๖๓)

4 - บทสรุปขวนอ่าน
กรณกีารฟอ้งวา่ตนไดร้บัความเคอืดรอ้นหรอืเสยีหายจากการกระทำละเมดีของหนว่ยงาน 

ของรัฐ ด้งเช่นกรณ'ีตามพพาท คือ ไดร้บัความเดอดร้อนจากการทีเ่ทศบาลทำการล้อมร้ัวหรือสร้างกำแพงปดีก้ัน 
ทางทีเ่คยใชส้ญัจรมานาน ซีง่จะตอ้งฟอ้งคคืภายใน 3) ปี นบัแต่วันทํรู้หรือควรสีงเหตุแห่งการฟ้องคด คือนับแต่ 
วันทีเ่รมมกีารกอ่สร้างและทำร้ัวปดีกัน้ทางเชา้-ออกทีเ่คยใชโ้ดยไมส่อีเปนีการกระทำละเมดตอ่เนองดง้เขน่กรณี 
ท่ีหน่วยงานของรัฐปีกหลักเขตๅกล้ําเช้าไปในท่ีดนของเอกขนท่ีจะสามารกฟ้องคดได้แม้พัน ๑ ปีไปแล้วน่ันเองค่ะ 

พบกับลาระความรู้ท่ีน่าสนใจได้ใหม่ ... โปรดคืดตามนะคะ 
(ปรืกบาคดปกครองได้ท่ีลายต่วนศาลปกครอง 3)๓๕๕)

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-356252-3 โทรสาร 075-341158



พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องสินหรือผู้บรืหารท้องสิน พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------๐ 0 0 ---------------------------

กำหนดระยะเวลาการจัดการเลือกต้ัง
กำหนดให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน 

นับแต่วันที่สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระหรือภายใน ๖0 วัน นับแต่ 
วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เว้นแต่ 
กรณีสมาชิกสภาท้องถ่ินมีวาระดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่จัดให้มีการเลือกต้ังก็ได้ ท้ังน้ี 
กรณีมีความจำเป็นเม่ือมีพฤติการณ์พิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำส่ังให้ย่นหรือขยายระยะเวลา 
ให้มีการเลือกต้ังโดยต้องระบุเหตุผลไว้ด้วย (มาตรา ๑๑)

การใเระกาศให้มีการเลือกต้ัง
เม่ือมีกรณีท่ีต้องมีการเลือกต้ังให้ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยความเห็นซอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง การประกาศ 
อย่างน้อยต้องมีการกำหนดเร่ืองดังต่อไปน้ี (มาตรา ๑๒)

๑) วันเลือกต้ัง
๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีการเริมรับสมัครไม,เกิน ๑๐ วันนับแต่ประกาศให้มี 

การเลือกต้ัง และต้องกำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน
๓) สถานท่ีรับสมัครเลือกต้ัง
๔) จำนวนสมาซิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือผู้บริหาร 

ท้องถ่ินในเขตเลือกต้ัง
๕) จำนวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบลหรือเขตท้องที่ 

ที่อยู่ภายในเขตเลือกต้ัง
๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง

บทความโดย: นางสาวนสิาชล รกัพลบั นติกิรปฏบิตักิาร


