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ม ีพฤต ิกรรมฉ ันช ู้สาว...แม ้ไม ่ม ีพยานหล ักฐานข ัดเจน ผ ิดว ิน ัยร ้ายแรงคร ับ !

“ ข ้าราชการ” อาชีพในฝืน เพราะนอกจากเป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนแล้ว 
ยังมีความมันคงในอาชีพลำหรับตัวข้าราชการเอง

อย่างใรก๊ตาม นอกจากจะต้องมุ่งมันปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดีแล้ว 
ข้าราชการก็ควรประพฤติปฏิบ้ติตนให้เป็นแบบอย่างทํดีในสายตาชองคนทั่วใปด้วยเช่นกัน 
ด ้วยความประพฤต ิส ่วนต ัวบางอย ่างอาจล ่งผลกระทบต ่อตำแหน ่งหน ้าท ี่ราชการใด ้ 

เช่นเดียวกับอุทาหรณ์ที่นายปกครองนำมาเสนอผู้อ่านในฉบับนี้
เป็นกรณีของข้าราชการทีม ีความประพฤติไม ่ร ักษาเกียรติศ ักด ึ๋ของตำแหน่งหน้าท ี่ราชการ 

ด้วยมีพฤติกรรมฉันซู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้มีสามีโดยชอบตามกฎหมายแล้ว
โดยมูลเหตุคดีนี้เกิดจาก ... เมื่อขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลใต้ถูกร้องเรียนว่า 

มีพฤติกรรมในทางชู้ลาวกับผู้ใต้บังคับบัญชาชื่งมีครอบครัวแล้ว ภายหลังการสอบสวนทางวินัยสรุปใต้ว่าผู้ฟ้องคดี 
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายกเทศมนตรีจีงมีคำสั่งลงใทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยอ้างว่าตนเองไม่ใต้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา และต่อมาไต้นำคดีมาฟ้อง 
ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสังทีลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

ประเด็นที่ต ้องวิน ิจฉัยในคดีน ี้ด ีอ ผฟอ้งคดกีระทำความผ ิดวิน ัยร้ายแรงตามที่ถ ูกกล่าวหา
หรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงส ุดวิน ิจฉ ัยว่า เมื่อผลสอบสวนชองคณะกรรมการสอบสวนสรุปว่า ผู้ฟ้องคดี 
มีพฤติกรรมความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชา แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าถีงฃั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศ 
หรีอไม่ แต่การยอมลงชื่อรับสารภาพเกี่ยวกับความสัมพ ันธ์ฉ ันชู้สาวของผู้ฟ ้องคดีต ่อหน้านายกเทศมนตร  ี
และจากถ้อยคำพยานถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีกับผู้,[ต้บังคับบัญชาในระยะเวลา ๑๐ เดือนที่มีการพูดใทรคัพทํ 
ติดต่อกันท ั้งกลางวันและกลางดืน การไปพักในห้องเดียวกันหรีอไม่ก็ตามทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดของทั้งคู่ 
และจากถ้อยคำพยานเพื่อนร่วมงานผู้หญิงในที่ทำงานหลายปากชื่งแสดงให ้เห้นถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ไม่น่า

ไว้วางใจในเรืองชู้สาว และแม้จะอ้างว่าขณะเกิดเหตุพิพาทครอบครัวของทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข ก็ไม่อาจ 
นำมาอ้างให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความผิดไปไต้ เพราะผู้ฟ้องคดีในฐานะพนักงานเทศบาลต้องรักษาชีอเสียงของตน และ 
รักษาเกียรติคักดึ่ของตำแหน่งข้าราชการของตนมีให้เลื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด  ๆ อันไต้ชื่อว่าประพฤติชัว 
ตามข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที ๑ มีนาคม ๒๕๔๕

จัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



-๒-

เมอผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมฉันข้สาวกับหญิง ชี่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่แล้ว 
แม้จะไม่มีพยานหลักฐานซัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกตาม แดการดำเนินการทางวินัยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์โดย 
ปราศจากซัอสงสัยถึงการกระทำความผิดดังเข่นในคดีอาญาจีงจะถีอว่าเป็นความผิดวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้กระทำ 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที อบ. ๔๑/๒๕๖๑)

ไม ่ว ่าจะผ่านมากยุค กี่สมัย “ ข ้าราชการ” ก็ย ังเป ็นเสาหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนา 
ประเทศ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่การงานตามทีไต้รับผิดชอบหรือความประพฤติส่วนตัว ข้าราชการ 
ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประขาชนทั่วไปให้สมคักดึ๋ศรืของผู้ทีไดัขือว่า ... ข้าของแผนดิน ครับ.

(ปรึกษาคด ีปกครอง ได ้ท ี่สายด ่วนคาลปกครอง ๓ ๓ ๕ ๕  และส ืบด ้นเร ื่องอ ื่น   ๆ ได ้จาก 
ห/ท/พ.06,'กาIก(โ๐เ ฬ . 7 เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)

จัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ร่วมป้องกันและต่อต้านการทจริตคอร์รัปชัน

ป ีห ี่5  ฉบ บ ห ี่ 1
(ตุลาคม 2563)

“ หลักประกันซอง ..1 หลักประกันสัญญา” 1.. ต้องถูกต้องตามเงื่อนไข ครับ !

หลักประก ันซองและหลักประก ันสัญญาไม ่ว ่าจะเป็นเงื่นสด หรอเซค หรอหนังสิอคํ้าประกับ  
ของธนาคาร สือว่ามีความสำคัญต่อกระบวนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐเฟ้อเป็นหลักประกันความเสียหาย 
อันอาจจะเกิดขั้นจากการทีผู้เข้าเสนอราคาหรัอผู้ที่ไต้รับเสือกไห้เข้าทำสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ ์
ทประกาฅกำหนดไว้

สำหรับหลักประกับเป็น “ หนังส ิอค ํ้าประกัน" โดยปกติเงื่อนไขจะกำหนดให้ไข้หนังสิอคํ้าประกับ 
ฟ้ออก'โดยบริษ ัทเงินทุนหริอบริษ ัทเงินทุนหลักทรัพย์ทเโต้ร ิบอนุญาตใท ัประกอบกิจการหาณ ๊ชย์และประกอบ  
ธรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศโทย

ไนกรณีทีส่วนราชการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธการทางอัเลกทรอนกส์ ลัาผู้เสนอราคา 
นำหนังสีอคํ้าประก ันท ีผ ิคเง ื่อนไข (ข ึงโมใต ้ออกโดยบริษ ัทเงินท ุนหริอสกาบ ันการเงินท ีอ^ภายใต ้การกำกับ  
ของธนาคารแหงประเทศโทย )มาเปีนหลักประกันชองและหลักประกัน?(ก}กุ)า โดยไนขั้นการฟ้จารณาคุณสมบัติ 
เบองต้นที่จะเป็นผู้มีลทธเข ้าเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคาไม่ไต้ทำการตรวจสอบหนังสิอคํ้าประกัน 
(หลักประกันซอง) จนกระทังผู้เสนอราคาดังกล่าวไต้รับคัดเสือกให้เข้าทำสัญญาและไต้นำหนังสิอคํ้าประกัน 
ทผดเงื่อนไขมาเปีนหลักประกันสัญญา

ประเดนทนา?เนใจ คอ สัญญาหลักประกันชองเป ็นโมฆะหริอโม่ และสวนราชการผู้จัดหาพัสด  ุ
สามารถยกเลิกการประกวดราคาและเริยกรองค่าเสียทายจากหลักประกัน'ซองต้งกล่าวโต้หริ'อโม ่

ศาลปกครองสูงสุดไต้วินัจอัยการเกิดขั้นของ "ส ัญ ญ าหลักประก ันชอง”  ไว้ว่า 
ประกาศประกวดราคามีลักษณะเป็นคำเสนอให้ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ของการเสนอราคาตามที่กำหนด ผู้เสนอราคาที่ไต้ลงนามทำข้อตกลงในหนังสิอแสดงเงื่อนไขการซอหรัอการจ้าง 
และนำหนังสิอคํ้าประกันมาวางเป็นหลักประกันซอง สือว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวตกลงยนยอมผูกพันตนตามประกาศ 
โดยการแสดงเจตนาสนองรับคำเสนอ ก่อไห้!กัด ”สัญญาหลักประกันชอง’’ ระหว่างหนวยงานผู้ประกาศประกวดราคา 
กับผู้เสนอราคาและมีผลผูกพันผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว

แต่การทีคณะกรรมการประกวดราคาปฏิบัติหน้าทีบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบ้ติของผู้เสนอราคา 
ใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ เป็นกรณีทีคณะกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบว่าด้วยการพัสด  ุ
และเป็นเรัองทีต้องรับผดซอบต่อหน่วยงานผู้ประกวดราคา ไม่ไต้มีผลตอความสม\)รณีของสัญญาหลักประกันซอง 
แตอย่างใด

จ ัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ ้าหน้าท ี่ องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 0 7535 6253 ต่อ 405 อีเมล (วก6เ.ก 5 เ:(วอ 0@ อ ุ๓ ลแ.อ๐๓ เว็บไซต่ เาแ(ว://เา[•.กล^เาอกร).อุ๐.ยา



จดฑมายย่ๆว ^17^ . * ± 07 .
ร่วมป้องกันและต่อต้านการทจริตคอร์รัปชัน

ปี'หึ, 5  ฉบ ับบ ี, 1 
(ตุลาคม 2563)

สัญญาหลักประกันซองม่ผลสม^รณ์และผูกพันคู่สัญญา โมใต้ตกเป็นโมฆะ 
หากผู้เสนอราคาที่!,ต้รับคัดเสือกเป็นผู้ขนะการประกวดราคาดังกล่าวเข้าทำสัญญา โดยนำหนังสีอ 

คํ้า1/ระกันสัญญาพัผิดเงอน'โขมาเป็นหลักประกันสัญญา และโม่นำหนังสิอคํ้าประกันสัญญาทีถูกต้องมาเป็น 
หลักประกันสัญญาแทน ทำให้ไมสามารลเข้าทำสัญญา

ส่วนรา'ชก'ารล(ไมารถยกเล๊กกา?ประกวดราคาคร้ังน้ัน'โต้ และถอว่าผู้เสนอราคาทีขนะการประกวดราคา 
ผิดสัญญาหลักประกันซอง ส่วนราขการจํงม็สิทธ๊ริบหลักประกันซองโต้ทันที (คำพพากษาศาลปกครองสูงสดท
0. ๖๕(ท/เต๕๖ป )ี

คด๊นี้เป็นอุทาหรณ์ทีดสำหรับผู้ประกอบกํจการภาคเอกขนทีประสงคํทีจะเข้าเสนอราคาหริอ 
ฌอโต้รับเสือกให้เป็นผู้ขนะการประกวดราคาในกระบวนการจัดหาพัสดุกับส่วนราขการแล้วกํตาม จะต้องปฎิบัตตาม 
เงอบโขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโวในประกาคอย่างเคร่งครัดและจำเป็นอย่างยงทีต้องเสนอเอกสารหลักฐาน 
ให้ถูกต้องตามเงอนโขทีกำหนดโว้เฟ้อโมให้เสียโอกาสทีจะเข้าร่วมทำสัญญากับส่วนราซการ (ปรกษาคดปกครอง 
ได้*เสายด่วนคาลปกครอง 3)๓๕๕)

จ ัดทำโดย ะ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ ้าหน้าท ี่ องคการบริหารส ่วนจังหวัดนครศรีธรรมราซ 
ไทร. 0 7535 6253 ต่อ 405 อีเมล (ว6โ5๐ กท6เ-ทรเก30@ชุโก8แ.อ0๓ เวีบไซต่ หแ(ว://เาโ•.กลเ^เา๐กธ1.(3๐.ชา



ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใต้ตามที่ขอ

โดยหลักแล้ว... การฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่... คดีทํมืคำฃอใต้ 
ศาลพิพากษาหรือมืคำลังใต้ใช้เงินห่รีอส่งมอบทรัพย่สิบ อันเน่ืองจากเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทำละเมิดหรือ 
ความรับผดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ชึงกำหนดใต้ต้องเลียค่าธรรมเน่ยมศาลในอัตราร้อยละ ๒ แดไม่เกิน ๒๐0 ,๐0๐ บาท กรณีทุนทรัพย่ไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท 
และร้อยละ ๐.๑ กรณีทุนทรัพย์ ส่วนที่เกิน ๕๐  ล้านบาทขึ้นไป (มาตรา ๔ ๕  วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัดีจัดดั้ง 
คาลปกครองและวิรืพิจารณาคดีปกครอง พ.ค. ๖๕๔๒)

อย่างไรกิตาม... หากคู่กรณี!ม่มีทรัพข้กินเฟ็ยงพอที่จะเกิยค่าธรรมเปียมศาล หรือโดยสถานะ
ของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเปียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร มาตรา ๔(ะ/๑ วรรคหนง 
แห่งพระราขบัญญ้ตจัดต้ังศาลปกครองๆ ประกอบข้อ ๔๑/ ๑ แห่งระเบียบของทประชุมใหญ่ตุลาการไนศาลปกครอง 
สูงสุด ว่าด้วยวํธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๓ กำหนดใต้คู่กรณีสามารถย่ืนคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ 

หากศาลปกครองขั้นต้นอบุญาตใต้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ถือเป็นที่สุด (อุทธรณ์ไม่ได้) 
แต่หากศาลปกครองขั้นต้นมิคำสั่งใต้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีคำสั่งยกคำขอแล้ว คู่กรณี 
มิสิทธิดำเนีนการดังต่อไปนี้ภายใน ๑๔ วันนับแต่ไต้รับแจ้งคำสั่ง คือ (๑) ยื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองข้ันต้น 
เพิอขอไต้พิจารณาคำขอน้ันใหม่ หรือ (๒) อุทธรณ์คำส่ังน้ันต่อศาลปกครองสูงสุด ขึ้งต้องเลอกดำเนินการอย่างใด 
อย่างหนื่งเท่านั้น โดยเมีอศาลมิคำสั่งเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว ใต้ถือเป็นที่ลุค (มาตรา ๔๕/®  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญ้ตเดียวกัน ประกอบข้อ ๔ ๗ ๔  วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของทีประชุมใหญ่ๆ)

ดังเข่นอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่นายปกครองนำมาฝากในวันนี้ครับ 
ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานไนลังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐได้ยินคำฟ้องต่อศาลปกครองข้ันต้นเพิอขอไต ้

เพิกถอนประกาศของมหาวิทยาลัยที่มิข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักเงินเดือนและรายได้ของบุคลากรเที่อไข  ้
ไนการบรืหารวงเงินสำหรับมหาวิทยาลัยและได้ทำการหักเงินบุคลากรโดยไมได้รับความยินยอม ทำไต้เงินของ
ผู้ฟ้องคดีขาดหายไปไนทุกรอบการเลอนเงินเดือนของทุก  ๆ เดือนจนเกษ๊ยณอายุราขการ จ้งขอใต้มหาวิทยาลัย
ขดไข้ค่าเสิยหายเป็นเงิน ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเปียมศาลมาพรัอมกับ 
คำฟ้องด้วย

ศาลปกครองขั้นต้นพ ิจารณาคำขอแล้วเห็บว่า ผู้ฟ้องคดืมีรายได้ประจำจากเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนจากการทำงาบนอกเวลา เมื่อเปรียบเทํยบกับรายจ่ายที่จำเป็นต่อเดือน คือ ค่าอุปการะเลี้ยงด ู
น้องลาว ค่าไข้จ่ายส่วนตัวและในครัวเรือน ค่าผ่อนขำระค่าเข่าขึ้อรถยนต์และค่าจำนองบ้าน รวมถืงภาระไนการ 
ขดไข้หนี้เงินกองทุนกัยิมเพิอการดีกษา (กยศ.) แล้วปรากฎว่า ผู้ฟ ้องคดีม ีรายได้ต ่อเดือนมากกว่าภาระ 
ค่าไข้จ่ายอ^ประมาณ ๒.0 ๐0  บาห อักดั้งย'งมีทรัพย่สนพร้อมท๊คนและมีรกยนต ่๏ คัน กรณีอังไม่อาจรับพิง 
ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้Iม่มีทรัพย์สินเพิยงพอทํจะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร 
หากไมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จ้งมิศ0วสี่งอโ/ญ าตให้ผ ู้ฟ ้องคดีดำเน ินคดีโดยได้รับยกเว้น  
ค่าธรรมเปียมศาลบางส่วน โดยให้ข้าระในอัตราร้อยละ ๕ 0  ของค่าธรรมเปียมศาลหด้องข้าระดั้งหมด



ผู้ฟ้องคดี!ด้รับแจ้งคำลังศาลเมือวับที ๑๕: มกราคม ๒๕๖๑ และไม่เห็บด้วย จึงใช้สิทธอุทธรณ์ 
ตามมาตรา ๔๕7'๑ วรรคลอง (๒) แห่งพระราซบัญญัติจัดตั้งคาลปกครองๆ โดยยีนคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง 
ต่อศาลปกครองสูงสุดเมอวับที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๑ เฟ้อขอยกเว้บค่าธรรมเบียมศาลตั้งหมด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็บว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลโดยขอบแล้วเมอวับที่ 
๑ ๕ มกราคม๒๔๖๑และมืสิทธยีบอุทธรณ์คำลังบั้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายใบ ©๔ วันบับแต่วับที่ได้รับแจ้ง 
คำสั่ง คิอ ภายใบวับที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖© การที่ผู้ฟ้องคดียีนคำร้องอุทธรณ์คำลังต่อศาลปกครองสูงสุด 
ใบวับที ๓© มกราคม ๒๔๖® จึงถอเป็นการยีนคำร้องเมือพ้นระยะเวลาตามมาตรา ๔๔/ ๑ วรรคลอง แห่ง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองๆ ประกอบจ้อ ๔๑/ ๔ วรรคหบง แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ๆ ศาลปกครอง 
สูงสุดจึงมืคำส่ังใม่รับคำร้องอุทธรณ์คำส่ังท่ีโห้ยกเว้นค่าธรรมเบียมศาลบางส่วนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา(คำสงศาล 
ปกครองสงสุดท คบ. 3)๙๕/๖๔๖๑;

ผลของการทศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ย่อมถือเป็นทสุดและคำให้,' ผ ูฟ้้องคด 
ต้องขำระค่าธรรมเนียมศาลตามทํ่ศาลปกครองรันต้นได้มิคำลังไว้ คํอ ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมศาล 
ทต้องขำระทั้งหมด ดังนั้น สุทาหรณํจากคดีปกครองเริ่องนี้.. นอกจากจะทำให้ประชาขนหัวไปรังประสงคํจะ 
คำเนีนคดีโนศาลปกครองได้ทราบอังหลักเกฌฑ์ในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ยังทำให้ต้องตระหนักอัง 
ความลำศญของระยะเวลาทกฏหมายกำหนดไว้รังการนับระยะเวลาหรือกำหนดเวลาเป็นวันนั้นมิให้นับ ‘'วันแรก” 
แห่งระยะเวลานั้นรวมเขาด้วย โดยจะต้องเร่ิมนับในวันลัดจากวันทั้ไดัรับแจ้งคำสั่งของศาล (กรเนีส่งทางไปรษณีย ์
ลงทะเนียนตอบรับให้อัอว่าวันทระบุในใบตอบรับเป็นวันทได้รับแจง)ส่วน ‘‘วันสุดห้าย”  คอ วันทศรบกำหนดเวลา 
ตามทื่กฏหมายกำหนดให้บุคคลใดต้องกระทำการนั้น แต่หากวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการ 
ตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณึให้นับว้นทํเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันทํหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้าย 
ของระยะเวลา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณขยํ มาตรา 3)๙๓/๓ และมาตรา 3)๙๓/๘)

(ปริกพาการห้องคดีปกครองไดัที่ลายด่วนศาลปกครอง 3)๓๕๕)
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บทท่ัวไป
ของกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

การเล ือกต ั้งเป ็นกระบวนการสำค ัญ ของการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตย 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตน ทั้งในด้านบริหาร และ 
ด้านนิติบัญญัติกฎหมายได้กำหนดจำนวนและวิธีการ ได้มาของผู้ท ี่จะไปทำหน้าที่ดังกล่าว ไว้เพ ื่อให้
สามารถเป็นตัวแทนของสมาชิกในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง การกำหนดพื้นที่ดังกล่าว เรียกว่าเขตเลือกตั้ง 
โดยมีจำนวนผู้แทนของแต่ละเขตเลือกตั้งแตกต่างกันไป เซ่น การเลือกตั้งโดยมีจำนวนผู้แทน ของแต่ละ
เขตเลือกตั้งแตกต่างกันไป เซ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต0าบล กำหนดให้พื้นที่ 
ของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และมีผู้แทนได้ ๑ คน หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีการกำหนด 
พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้เขตละ ๖ คน หรือ การเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้กำหนดพื้นที่ในจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเอาจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ใบการ 
กำหนดเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้เขตละ ๑ คน เป็นต้น

วารสารฉบ ับน ี้เป ็นฉบ ับปฐมฤกษ ์ของโครงการเผยแพ ร ่ความร ู้ความเช ้าใจใน  
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่รับผิดขอบโดยฝ่าย 
วินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีกล่าวถึงบททั่วไปของกระบวนการเลือกตั้งในระบบ 
ประชาธิปไตยส่วนรายละเอียดในตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จะได้นำเสนอในฉบับต่อไป

บทความโดย: นายกุศล ชูคง นิติกรชำนาญการ


