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ตำรวจเล่นไฮโล■ ■ ■ อาณาลงโทษปรับ...แด1วิน ัยถึงขั้นไล่ออก !?
ขี้นชื่อว่าการพนัน...ย่อมนำพาความว๊นตมาให้!
“ไฮโล " เกมเดิมพันลูกเด้ายอดนิยมอย่างหนื่งของนักพนันส่วนใหญ่ ชิงปีจจุบันได้พัฒนาล ู

การพนันออนไลปทีเล่นง่ายกว่าเดิม ชิงไม่ว่าประขาขนทั่วโปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากลกลอบเลนการพนัน 
กย่อมจะต้องลูกดำเนินคดีอ าญาต ามกฎหมายอย่างเห าเท็ยมบัน

แต่ทว่า...ในกรบัเ1ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น จะปีโทษปีกประเภทหปีงทีเรียกว่าโทษทางวินัย 
ชงเป็นมาตรการขององค์กรม่าย่ปกครองในการควบคุมตราจสอบพลูดิการฌ์ของช้าราชการในองคกร 
และโดยเอพาะอย่างยํเงในกรณีทีเป็นช้าราขการด้ารวจไนฐานะผรักษากฎหมาย หากกระทาผิดกฎหมายเลียเอง 
ก็มักจะได้รับโทษท่ีเช้มช้น

สำหรับคดีปกครอง...ทนายปกครองนำมาฝากในวันนี้ เป็นกรณีจ้าราจการตำรวจเล่นการพนันไฮโล 
ข่งทางอาญาถูกลงโทษปรับ แด่ไบทางวินัยถูกคาสงลงโทษไล่ออกจากราขการ ! จงได้นำคดมาฟ้องตอคาสปกครอง 
เฟ้อจอไห้เพํกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกด้งกล่าว โดยอ้างว่าได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหนำทล่บสวนหาข่าว 
จงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจบแนั้บไหน ติดตามได้เลยครับ:

มลเหตุฃองคดีมิอยู่ว่า ขณะทผู้ฟ เ้:; เคดรับรไจการตำรวจได้ถูกจับกุมใบข่อหาร่วมกมล'กลอบ 
เล่นการพนัน{ไฮโล)พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไมได้รับอบุญาต โดยขณะถูกจับได้แจ้งจอตัวและข่อสกุลอับเป็นเทจ 
ต่อเจ้าพนักงานฟ้เข่าจับกุม ต่อมาคาลจังหวัดได้พพากษาลงโทษปรับผู้ฟ้องคติ ส่วนในทางวินัย...จังหวัดได้มิคำสั่ง 
แต่งตงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และจังหวัด {ผู้ถูกฟ้องคด) ได้มคัๆลังลงโทษไล่ผู้'ฟ้องคด้ 
ออกจากราขการฐานเปีนผู้ประพฤติขั้วอย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำความมิดวินัยอย่างร้ายแรง

คตจิงึมปิระเดนพจๆรณาวา่. . ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความฝ็ดตามที่(เกกล่าวหาจ'รืงหรือไม่ ? 
และผู้ลูกฟ้องคดีได้ใช้ฤลฟ้นิจลงโทษผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

คาลปกครองส ูงส ูตพจารณาแล้วเห ็นว่า ในขณะฟ้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ผู้ฟ้องคตินั้น ยังมได ้มก๊ารแกไรเพิมเติมพระราซบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธคักราข ๒๔๗๗ จึงตองนำบทบัญญัติ 
ในหมวด ๔ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๔ การตำเนินการทางวินัย และหมวด ๗ การอุทธรณ์ แหงพระราจบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราจการพลเริอน พ.ศ. ๒๔๓๔ มาไร้บังกับโดยอบุโลม จงการเล่นการพนัน (ไฮโล) พนันเอาทรัพย์สินกัน 
โดยไม่ขอบด้วยกฎหนาย ถึอเปนการ^รักษาข่อเสยงของตนและรักษาเกยรติคักดรองตำแหนงหนำฟ้ราจการจองตน 
มิไห้เล่อมเล่ย อับได้จ้อว่าเป็นผู้ประพฤติจัวอย่างร้ายแรง และเป็นความผ๊ดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๕ วรรคลอง 
แห่งพระราจไวัญญัติระเบยบข้าราขการไ)©เรือน พ.ค ๒๔๓๔ ไซ้บังคัใ)ขณะเกดร,)อฟ้พาห)
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เมีอได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ใ]องผู้ฟ้องคดีทีไดแจ้งข้อตัวและข้อสกุลอันเป็นเทํจ ซึงผู้ฟ้องคดี 
เป็นเจ้าVฟ้าที่ตำรวจย่อมตัองทราบเป็นอย่างดีว่าฌื่อเจ้าพนักงานทำการจับกุม ผู้ถูกจับกุมจะต้องแจ้งซึอตัวและขื่อสกุล 
ดามความเป็นจริง ประกอบก้บปรากฎตามบันทีกการจับกุมว่าผู้'ฟ้องคดีได[ห้การรับสารภาพ และได้ลงข้อรับฑราบ 
บันทีกการจับกุมไว้แต้ว และต่อมาในชั้นการพิจารณาของคาลจังหวัดกัโฟ้การรับสารภาพ คำให้การของผู้ฟ้องคดี 
และคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวจเงเป็นพยานหลักฐานที่มีน^หนักเขื่อถึอได้และย่อมมิผลผูกพนผู้ฟ้องคดี

นอกจากน ิ้ หากผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายไหสิบลวนหาใ!าวจริง กนาจะรายงานเหตุไหผู้บังคับเบญจา 
ตามลัาดบข้นทราบเพือหาทางซ่วยเหลอในทันทีทันโดขณะถูกจับกุม แต้กลับมารายงานไห้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
โนภายหลัง และแม ้ผ ู้ฟ ้องคดีจะอุทธรณ์จ้าง'ว่า,ไต้รับคำสั่งตัวย-วาจาจากผู้-บังคับบัญ'จ'1.ให้ไปปฎิบ ัติหน้าที่ 
หน่วยปฏบัดีการพิเสษเพิอสบลวนหาข•ไว และการแจ้งขื่อตัวและข้อลกุลอ1บเป็นเหจหริอปกจดข้อตัวและข้อลกุส 
ท่ีแท่'จริง กเพอปกปีดลถานภาพทีแท่'จริงของตนเองเฟ้อประโยขนัไนการสิบสวนหาข่าวกตาม ทเป็นเพิยงการกล่าวอ้าง 
พยานบุคคลซึงเป็นบุคคลภา!;นอก อันเป็นการชัดแย้งกับคำให้การรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีไนคดีอาญาเติมโดยสิ้นเขิง 
กรณีจีงถึอวาผู้ฟ้องคดีมีเจตนาร่วมเล่นการพนันผิดกฎหมาย ซงถีอเป็นการกระทำอับได้ขื่อว่าเป็นผู้ประพฤตจั่ว 
อย่างร้ายแรง และเป็นความผิดว่นัยอย่างร้ายแรง

โดยทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์การลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจผู้กระทำผิควินัย 
และมีหนังลิอที ตร. ๐๕๒๒.๙®/ ๗๓๖๖ ลงวันที ๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ แจ้งไห้ผู้มอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยถีอเป็น 
แนวทางในการพิจารณา ซึงระตับการลงทัณฑ์ (โทษ) ข้าราชการตำรวจแบบทายหน้งสิอตังกล่าว ลำดับที ๗ คว'1มผิต 
เกี่ยวกับการพนัน ๗.๓ เป็นผู้'เล่นการพนันผิดกฎหมาย (๑) เล่นการพนันประเภทท่ีไม่ลามารถอนุญาตให ้เล่นได้ 
ตามกฎหมาย ระดับทัณฑ์ คือ ไล ่ออก ตังน้ัน คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราฃการจ้งชอบด้วยกฎหมายแลัว (คำพิพากษา 
คาลปกครองสงสุดท อ. ๖๕/10๕๕๘)

คดีดังกล่าว...ลือเปีนอุทาหรณ์สำหรับข้าราชการทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างผิงขาราชการ 
“สำรวจ ” โนฐานะผ้นิหบานิ'นิองกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ชงหากกระทำความผิดเข่นผู้ฟ้องคดิ 
โนเรื่องนี้®งใดร่วมเล่นการพนันผิดกฏหมาย ทีแน่คดีอาญาศาลจะลังลงโทษปรั'บเงินกดาม แด่ในความผิด 
ทางวินัยน้ันถีอว่าเปีนความผิดวินัยอย่างร้ายแรงล่งผลไห้สุกโล่ออกจากราชการในท่ีสุด

(ปรึกษาคดปกคร้องได้ที่สายด่วนศาลปกครอง &๓ ๕ ๕ และลับด้นเรืองอน ๆ ได้จาก 
ด/ท/ท/. อป!าข่ก(-.๐บกฐ0.{ห เมนวิขาการ เมนย่อยอุทาหรณจากคด้ปกครอง)
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นายก อบต. ตกลงให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ !! ... ต้องชำระราคา ?
ในการดำเนินกิจการของ อบต. ตามอำนาจหน้าที รวมทั้งการพัสดุและการจัดชื้อจัดจ้าง เมือนายก อบต. 

ในฐานะเป็นผู้แทนของ อบต. แสดงเจตนาเพ ีอดำเน ินกิจการเรืองใดเรืองหนีงภายใต ้อำนาจหน้าท ีของ อบต. 
ย่อมผูกพัน อบต.

คดีทีนายปกครองจะน้ามาเล่าให้พังวันนี้
เป ็นเร ื่องท ีนายก อบต. โต ้ตกลงต ้วยวาจาให ้เอกขน ผ ู้ป ระกอบการติดตั้งส ัญญาณไฟจราจร 

ขึงในขณะนั้น อบต. ไม ่ไต ้ต ั้งงบประมาณไนการจัดช ื้อตามข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ ประจำป ี แตตกลงจ ่ายให  ้
ในปีงบประมาณถัดมา และไมใต้ดำเนินการตามระเบียบว่าต้วยการพัสดุ เขน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ไมใต้มืคำสั่งให้จัดหาพัสดุ และในปีงบประมาณต่อมาใม่ไต้ตั้งงบประมาณในการจัดขื้อสัญญาณใฟจราจร

หลังจากผู้,ประกอบการดังกล่าวโดํตดตั้งสัญญาณ,ไฟจราจร'ให้แก่ อบต. แล้วเสร็จ และ อบต. ไต้ไข ้
สัญญาณไฟจราจรในการควบคุมดูแลการจราจรเรือยมา อบต. กลับไม่ชำระเงินค ่าไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดต้ัง 
ให ้แก่ผ ู้ประกอบการและมืไต้ใต้เ๓ งหรือมีการบอกกล่าวให้รื้อถอนสัญญาณไฟจราจรคีนกสับไปแต่อย่างใด

โดย อบต. ไห้เหตุผลว่า การจัดชื้อสัญญาณไฟจราจรต้องไต้รับการอบุม้ตจากสภา อบต. ก่อน 
อกทั้งสัญญาณไฟจราจรไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดชื้อไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจัาปี จึงไมสามารถ 
จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวไต้

ผู้ประกอบการ (ผู้ฟ ้องคดี) จ ึงน ้าคด ีมาฟ ้องคาลปกครองขอให ้ศาลม ีคำพ ิพากษาหรือดำลังให ้ อบต 
ขำระเงินตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ย

คดีนี้คาลปกครองสุงสุดม่ค ่าพ ิพ ากษาให้ อบต. ขำระราคาส ัญ ญ าณ ไฟจราจรให ้แก ่ผู้ฟ ้องคติ 
โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การตกลงชื้อขายสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว เป ็นการชื้อขายสังหารมทรัพย ่
ข ึงกฎหมายมีไต ้กำห น ดให ้ต ้องทำตามแบบ แม ่ตกลงต ้วยวาจาก ิม ีผลบ ังด ับตามกฎหมาย ส ัญ ญาช ื้อขาย  
สัญญาณไฟจราจร จึงเป็นสัญญาชื้อขายตามกฎหมาย

เม่อเป ็นการชื้อทั้ม ีราคาไม่เกิน ๑ 0 0 ,๐ 0 ๐  บาท จึงเป็นการชื้อโดยวิธตกลงราคา และไม่ปรากฏว่า 
ไต้มีการทำสัญญาชื้อขายโดยไม่สุจรืต การทีนายก อบต. ไต้ตกลงชื้อขายสัญญาณไฟจราจรถับผู้ฟ้องคติจึงเป็น 
การกระทำโดยมีอำนาจและมืผลผูกพัน อบต. เมือผู้ฟ้องคติข้าระหนี้ตามสัญญา คอ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
ให ้แก ่ อบต. แล้ว อบต. ย่อมมีหน้าทีต้องข้าระราคาให้ถับผู้ฟ้องคติ
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สำหรับปิญหาว่า อบต. ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดขึ้อตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
และไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เซ่น การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้มีคำลังให้จัดหาพัสด ุ
และในปีงบประมาณต่อมาไม่ได้ตั้งงบประมาณในการข้อสัญญาณไฟจราจรด้วยนั้น ประเดนนั้ศาลปกครองสูงสุด 
วินิจฉัยว่า เปีนเรืองการบริหารงานภายในของ อบต. และ อบต. ไม่อาจอ้างเพือปฏิเสธความผูกพันทีมีต่อบุคคลภายบอกได้ 
หาก อบต เห้นว ่าการดำเนินการของนายก อบต. ก่อให ้เก ิดความเสียหาย ต ้องไปว่ากลาวเอากับนายก อบต. 
เปีนการส่วนตัว (คำพิพากษาศาลปกครองตงลุดที่ อ. ๗๕๖/ ๖๕๖®)

จากคำพัพากบาศาลปกครองสูงสุดคดนี้ จึงเป็นการวางหลักปฏิบัติราขการทีด ีวาในการไข้อำนาจ 
ของเจ้าหน้าทีของรัฐทีมีอำนาจหน้าทีลังการใด ๆ ทีมีผลผูกพันหนวยงาบของรัฐ หากเป็นการใข้อำนาจใดยสุจรืต 
และหนวยงานของรัฐได้รับประใยซน้ กึงแม่เป็นการใข้อำนาจทีไมถูกต้องตามระเบียบหรือขั้นตอนของการปฏิบัต ิ
ราขการ หน่วยงานของรัฐไม่อาจอ้างเทีอปฏิเสธความผูกพันทีมีต่อบุคคลภายนอกได้เพราะบุคคลภายนอกย่อมคาดหวัง 
และเขีอใดยสุจรืตว่าจะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าทีของรัฐภายใต้กฎระเบียบทีหน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น ครับ !! 
(ปรึกษาคดปกครอง ใค้ท่ืสายด่วนคาลปกครอง &๓๕๕ และสิบค้นเรึองอื่น  ๆ ไค้จาก คจเห/.0ปกา/ก0วเฬ•(โ0๕เา 
เมนรูข?ก า ร เมนูยอยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)



ฟ้องเริยกค่าเสียหายเพราะรถตกหลุม : มัไช่การฟ้องเพอต้มครองประโยซบสาธารณะ
อุทาหรณ์จากคดีปกครองในวันน้ี..เป็นเรืองน้ีหลาย  ๆ คนน่าจะปีประสบคารณเกยวกับการ 

ขับรถแล้วเจอสภาพถนนน้ีเป็นหลุมเป็นปอ หากโชครัายเกิดอุบดีเหตุชณะน้ีขับขัผ่านเสนหางน้ีปีความขัารุค 
บกพร่องดังกล่าว กิอาจใดัรันบาดเจึบหรือรถเปียหาย ขังผ้ขับจหรือม้เติยหายปีติทฮํรัองขอต่อหน่วยงานน้ีปี 
หน้าน้ีตุแลรักษาถนนเส้นดังกล่าวหรือปีนฟ้องคดีต่อคาลเนี้อเรืยกรองค่าเปียหายใดี โดยปีนฟองเป็นกรณ 
การกระทำละเมคอันเกิดจากการละเลยหรือล่าขัาด่อหน้านี้ดามน้ีกฎหมายกำหนดใทํดัองปฏิบดี อันเป็นคดี 
พพาหน้ีอด้ัโนอำนาจพจารณาชองหาลปกดรองตามมาดรา ๙  วรรคหน้ีง (๓) แห่งพระราชน้ญญ้ดีอัดด้ังศาล 
ปกครองและวรืฟจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖

สำหรับระยะเวลาการย๋ึนฟ้องคติประเภทตังกล่าว จะต้องยนฟ้องภายไนระยะเวลา ๓ จนับแต ่
รันพิเหริอควรรุ้ถงเหตุแห่งการฟ้องคติ แต่ไม่เกิน ®0 จนับแส่รันพิมิเหตุแห่งการฟ้องคติ ทั้งบี้ ตามมาสรา ๕๓ 
แห่งพระราชนัญญ้ติเตยวกับ ขังระยะเวลาการฟ้องคติกรณ์ตังกล่าวเป็นประเสนพิเราจะคยกันไนรันบี้ครับ !

ไสยคติพิพาทเริองบี้เหตุสิบเนองจาก...ผู้ฟ้องคติไตัรับอุนัติเหตุจากการขับซรถจักรยานยนต์ 
ในเวลาสามทุ่มกว่าไสยชณะขับชไม่มโฟล่องทางและไต้ตกหลุมชนาตใหญ่ ๒ หลุมและรถไต้เสียหลักไปชนกับ 
รถตับอบ ขังผู้ฟ้องคติเองกิไต้รับบาตเจับลาหัสต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ปิจอุนับยังไม่สามารถเติบหริอ 
เศลิ่อบไหวไต้สามปกติ รวมท้ังยังต้องขตไขัค่าเสียหายแก่อุคคลพิตนขับรถไปซนต้วย จังฟ้องเริยกค่าเสียหายจาก 
องศการบริหารส่วนตำบลชงมหน้าทสแลรักษาถนนสายตังกล่าวต่อศาลปกครอง

ศติบี้ ศาลปกครองชั้นต้นม๊ต ัาล ังไม ่ร ับคำฟ ้องไรัพ ิจารณา เนองจากเป ็นการย ึ๋นฟ ้อง 
เบี้อพ้นกำหนตระยะเวลาการฟ้องคติสามมาสรา ๕๓ แลัว ผู้ฟ้องศตจังฐ่บอุทธรณ์ไสยเฟ้นว่า ถนนพิเกิตเหตุเป็น 
เส้นหางสายหลัก ขังผู้ศนในคำบลตัองใขัในการสัญจร และปีจอุนับยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ไมใต้รับการสแล จังเป็น 
การฟ้องคติพิเกิยวกับการตัมครองประโยซน์ลาธารณะและเป็นประโยซนัแก่*เวนรวม หริอเป็นกรณ์บีค้อว่า 
มเหตุจ ัาเป็นอึ๋บเนองจากผู้ฟ้องศติเจับนัวยจนไม่ลามารถเติบหริอเศลอนไหวไต้สามปกติ จังไม่อาจฟ้องคสไต ้
หันเวลา ยับเป็นขัอยกเรันพิศาลสามารถรับคำฟ้องไรัพิจารณาไต้สามมาสรา ๕๒ แม้จะพ้นเวลาการฟ้องคติแสัว 

คดีปีประเคนหนำสนใจว่า การฟ้องคดีกรณ์ดังกล่าว...เป็นการฟ้องคดีเกิยวกันการด้ัมครอง 
ประโยชน่สาธารณะหรือเป็นประโยชน่แก่ส่วนรวมน้ีจะน้ีนฟ้องคดีเน้ีอไดกิไดี หรือไม่ ?

ศาลปกครองลูงสุสพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคติเป็นคบไนพนพิ จังควรจะเว่าผู้ลุกฟ้องคติม้หบ้าห 
ตแลรับผฅซอบปารุงรักษาถนนพิขัารุตตั้งแต่รันบี้เกิตเหตุแลัว ผู้ฟ้องคติขอบพิจะยมฟ้องคติต่อศาลปกครอง 
ช้ันต้นภายไน ๓ ป็นับแส่รันหึ๋เกิตเหตุ การทผู้ฟ้องคติยนฟ้องคติต่อศาลปกครองชั้นต้นหางใปรษญยัลงหะเบยบ 
เมอพ้นกำหนสเวลาตังกล่าว จังเป็นการฟ้องคติบี้ไม่เป็นไปสามมาตรา ๕๓
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อยา่งไ,รกตาม...ผูฟ้อ้งคตใิตอา้งรา่คส#ิงกลา่,1เป็นการฟ้อง!.,พอคุม้ครองป1ระ'โย'ชน์สาธารณะ 
แล*;เป็นประโยชน์แกส่รนรวม เงมาตรา ๓ โตบยามคาวา่ “ประโยชน์แก่ส่วนรวน’, หนายศวานว่า ประโยชน์ 
ต่อสาธารสวะหริอประโยชน์ค้นเกํศแก่การจัดหํวนริการสๅธารสวะหริอการจัดใ#มส่งสาสารญปใกค หริอ 
ประโยชนป์น่ใด#เกคํจากการคำเปน็การหรอิการกระหำ#ปส็ก่ษฌะเปน็การสง่เสรนิ หริอส#Vสา{นแก่ 
ประชาชนเปีนส่วนรวน หริยประชาชนส่วนรวมจะไค้รินประโยชน์จากการคำเป็นการหริยการกระหำน้ัน’

ฉะน้ัน การจะฟจ้ารณาวา่ กรถ]ใดจะเปน็การ#องคฅเ#อประโยชนแ์กส่ว่นรวนหรอิใม ่
จะค้อง#จารถวาจากนลพเกํศจากคำ#พากพาชองคาสว้าจะก่อใ#เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหริอประโยชน์ 
ค้นเกดแก่การจัดหำนริการสาธารถวะหริอ!!ระโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมโดยตรงและอย่างแค้จริงหริอโม่ 
เป็นส่ๆค้ญ

โคยผลแหง่คา่ฟพ้ากษาคามคา่ฟอ้งใบคตบิี ้ เปน็การฟอ้งชอใหช้คไซคา่สนิไหมทตแทนแก ่
ผู้ฟอ้งคดี หากคร่พพากพาจะกอ่ประโยชนก์ค่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคติให้ไห้รันชตไเค่าสินไหมหคแหน 
เห่านั้น มไห้ก่อให้เกตประโยชน์แก‘ประชาชบไคยส่วบรวมโตยตรงและอย่างแห้จรัง เก ท ัง้วัตถประสงค่ 
ในการฟ้องคติบี้กมไห้เป็บการฟ้องคติเกี่ยวกันการคุ้มตรองประโยชน์สาธารณะแต่อย่างไต ส่วนโฑณพผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างว่าเจนปวยจบไมล่ามารถเตบิหรัอเตลึอ๋นไหวไหต้ามปกตนิัน้ไม่อาจถอไห้ว่าเป็นเหตุจาเปีบอี่นหึเ๋ป็น 
อปุสรรคเคชวางจนหา่ใหไ้มอ่าจอน้คา่ฟอ้งภายโบระยะเวลาการฟอ้งคตติามฟก้ฎหมายคา่หนตไห ้ เนัอ้งจาก 
ผู้ฟอ้งคติอาจมอบอำนาจให้อุคคลอ้นค่าเนนคติแหบไ ห ้ จงมคา่สังไม่รันค่าฟ้องไวัฟ้จารฌา (คำส่งศาลปกครอง 
สงสุดห คผ, *๙๗/ ๒๕๖๙

คำ#พากษาในคคํค้งกส่าว...#นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้#)ไค้รันความเส่&หายจากการ#หน่วยงาน 
ทางปกครองหริอเจัาหน์า#ชองรัฐกระหำสะเป็ดค้นเกิดจากการปฐปดหน้า#หริอจากการละเลยหริอล่าช้าไนการ 
ปฏปดหนา้# จังจะค้องใชส่ทกิป่น#องคคํกายไนระยะเวลา#กฎหมายก่าหนดใว้ จเังนืก้าร#องคคเ้#อเรยิก 
คาเสยหายใ#แก่คนไม่ตอว้า#รัดสุประดงคํเพอประโยชน์ลาธารณะและ#ไค้เป็นประโยชน์แก่สวนรวน จังมโขกร{บ 
#จะป่น#องคค้เนอไคป่โค้คาน#กฎหน}ยกำหนดโ#เป็นช้อยกเว้นครัน.,

(ปรกินาคดปิกครองไค#้สายดว่นศาลปกครอง *01๕๕ และส่นค้นเริ&งป่น  ๆ ไคจ้าก 
ห*ศห,0๔กาเกย0นฬ ร0.1ก เงญว้ชๆการ เงญย่อยอุทาหรณ์จากคดปกครอง)

ฝ่ายวิน ัยและส่งเส ่ร ิมค ุณธรรม กอง''''*,‘̂ ''' 
จังหวัดนครส่รีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7 5 -3 5 6 2 5 2 -3  โทรฬาร
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ป็มับ ท่ี -01 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

พระราซบัญญัต ิการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------0 ๐ 0 --------------------------

คำนิยามตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มืกฎหมายจัดต้ัง

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มืกฎหมายจัดต้ัง

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมืกฎหมายจัดต้ัง

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมืกฎหมายจัดต้ัง

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงผู้อำนวยการเขตและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย 
“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มืสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มืสิทธิเลือกต้ังสมาซิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาซิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันท่ีกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกต้ังสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“หน่วยเลือกต้ัง” หมายความว่า ท้องท่ีท่ีกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทำการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง 

ใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ท ี่เล ือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการออกเสียงลงคะแนน และให้หมายความ 

รวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อำเภอ” หมายความรวมถึงเขต และกิ่งอำเภอด้วย 
“ตำบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอำเภอ” หมายความรวมถึงสำนักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอำเภอด้วย

บทความโดย: นางสาวนสิาชล รักพลับ นติิกรปฏิบติัการ


