-๒-

จุลสารความรู้เกี่ยวกับวินยั ข้าราชการ
และข่าวกฎหมายใกล้ตัว
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
************************
“พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่
ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ ” ตาม
ข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดราชบุ รี เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย วกับ
วินัยและการรั กษาวินัย และการดาเนิ น การทางวินั ย
พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
อุ ทิ ศ หมายความว่ า ใช้ เ วลาทั้ ง หมดปฏิ บั ติ
ราชการตามที่ทางราชการต้องการ โดยไม่ใช้เวลานั้นไป
ทาอย่างอื่น หรื อ อยู่ ว่างเฉยๆ โดยไม่ทาราชการตาม
หน้าที่
เวลาของตน หมายถึง รวมทั้ง เวลาราชการ
และนอกเวลาราชการที่ต้ องปฏิบั ติ ร าชการตามปกติ
ด้ว ย เช่ น ทางราชการมี ง าน
เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้อ งใช้ พ นั ก งาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น บางคนปฏิ บั ติ
ราชการในเวลาหยุดพัก

รับประทานอาหารกลางวัน หรือหลังจากเลิกงานเวลา
๑๖.๓๐ น.หรือในวันหยุดราชการ ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง
ให้มาทางานในวันหรือเวลานั้นๆได้ ผู้รับคาสั่งจะต้อง
ปฏิบัติตาม
ทอดทิ้ง หมายถึง ละเลย ทิ้งขว้าง ไม่เอาเป็น
ธุระ ไม่เอาใจใส่ ไม่นาพา ตัวอยู่แต่ไม่เอาธุระ ไม่ทางาน
ไม่ เ อาใจใส่ ง าน เช่ น มาลงชื่ อ ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว แต่ ไ ม่
สนใจทางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย หรือเสร็จไม่
ทันตามที่ควรจะทา ปล่อยให้งานค้าง
ละทิ้ง หมายถึง ละด้วยวิธีทิ้ง วาง ปล่อย สละ
ละเสีย เช่น มีหน้าที่ราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
อาจไม่ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเลย หรื อ มาลงชื่ อ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว แต่ ไ ม่ อ ยู่ ที่ โ ต๊ ะ ท างานหรื อ จุ ด ที่
กาหนดให้ปฏิบัติงาน กลับละทิ้งหน้าที่ออกไปที่อื่นเสีย
ซึ่งอาจไปนอกสานักงาน หรือไปเพียงห้องอื่น หรือจุด
อื่นที่กาหนดให้อยู่ประจาทางานก็ได้

-๓ข้อสาคัญ ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
ด้ ว ย ถ้ า ไม่ มี อ ะไรจะท า จะถื อ ว่ า ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง
หน้าที่ไม่ได้ เพราะผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายการงาน
การละทิ้งต้องมีเจตนาไม่มาทางาน หรือมาแต่ไม่ทางาน
กลับไปที่อื่น

กฎหมายใกล้ตัว
เหตุสุดวิสัย ไม่ใช่ประมาท ?

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณใด ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยฉับพลัน โดยไมมีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่า
จะเกิดขึ้น และไมอาจปองกันหรือหลีกเลี่ยงใหพนไปได
แมวาตนเองจะไดใชความระมัดระวังแลวก็ตาม ทาให
ตนเองหลุดพนจากความรับผิดทั้งปวง ไมวาจะเปน
ความรับทางแพงหรือทางอาญาก็ตาม อันได้แก่ เหตุที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ (ยกเว้น เหตุธรรมชาติที่เกิดขึ้น
เป็นประจา) เหตุจากการกระทาของบุคคลอื่นโดย
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กะทั น หั น หรื อ มี เ หตุ ก ารณอื่ น ๆเกิ ด ขึ้ น โดยฉั บ พลั น
(อ้างอิง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘)
กรณี รถชนคนตาย รถยนต์ก็ไม่ได้ผิดเสมอไป
บางครั้งคนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด หากจะให้
รถยนต์เป็นฝ่ายผิด ก็ไม่ยุติธรรม ดังนั้น ในทางกฎหมาย
จึงต้องดูเป็นเรื่องไป

สามขับได้เสียหลักล้มลง รถยนต์โดยสารประจาทางที่
นายสี่ขับจึงได้แล่นทับ นายสามถึงแก่ความตาย ดังนั้น
การที่รถจักรยานยนต์ของนายสามขับแซงแล้วเสียหลัก
ล้มลงอย่างกะทัน หันหน้ารถยนต์โดยสารประจาทางที่
นายสี่ขับห่าง ๑ เมตรเศษ เป็นระยะกระชั้นชิดจนเหลือ
วิสัยที่นายสี่จะหยุดรถได้ทัน กรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่
บุคคลในภาวะเช่นนายสี่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมิใช่เกิด
จากความประมาทของนายสี่

เหตุให้ นายหกล้ มลง พฤติการณ์ดังกล่ าวถือได้ว่าเป็น
เหตุสุดวิสัย ไม่ใช่เป็นเพราะความประมาทของนายห้า

กรณีศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจ

ถูกรถหรือคนวิ่งตัดหน้า แล้วศาลพิพากษาว่า รถไม่
ผิด
- คาพิพากษาของศาลฎีกาที่ ๒๐๑๕/๒๕๒๐
นายหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถยนต์ในระยะกระชั้นชิด เป็นความ
ประมาทของนายหนึ่งเอง นายสองไม่อาจห้ามล้อหยุด
ได้ทัน จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ ไม่ใช่เกิดจาก
ความประมาทของคนขับ

- คาพิพากษาของศาลฎีกาที่ ๗๑๔๓/๒๕๔๔
นายสามขับรถจักรยานยนต์แซงรถโดยสารประจาทางที่
นายสี่ขับห่าง ๑ เมตรเศษ แล้วรถจักรยานยนต์ที่นาย

- คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓๑/๒๕๓๕
ขณะเกิ ด เหตุ นายห้ า ลดความเร็ ว ของรถลงเหลื อ
ประมาณ ๒๕-๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะเห็นว่าเป็น
ทางร่วมทางแยก และเห็นนายหกยืนอยู่บนถนนด้วย
เหตุที่รถของนายห้าเฉี่ยวชนนายหกเป็นเพราะขณะนั้น
นายห้ามองไม่เห็นนายหก เนื่องจากมีรถตู้ขับคู่มากับรถ
ของนายห้าทางช่องทางที่ ๓ ทางขวามือบัง นายหกไว้
เมื่อนายหกหลบรถตู้คันดังกล่าวมาทางรถของนายห้า
ในระยะกระชั้นชิด นายห้าจึงห้ามล้อกะทันหัน แต่รถไม่
หยุดในทันที และเฉี่ยวชนนายหกทางขวาของรถเป็น

- คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๓/๒๕๑๔
นายเจ็ดขับรถยนต์เบนไปทางขวาคร่อมกึ่งกลางถนน
เพื่อจะหลบให้พ้นท้ายรถยนต์โดยสาร ซึ่งวิ่งสวนทางมา
และเลี้ยวขวาตัดหน้ารถนายเจ็ดเพื่อจะเข้าซอย โดย
นายเจ็ดเห็นว่าทางข้างหน้าปลอดภัย ไม่มีรถสวนมานั้น
ย่อมอยู่ในวิสัยที่นายเจ็ดกระทาได้ บังเอิญผู้ตายวิ่งโผล่
พ้นท้ายรถยนต์โดยสารออกมาอยู่ห่างรถนายเจ็ดเป็น
ระยะ ๑ วานั้น เป็นระยะกระชั้นชิด รถนายเจ็ดจึงชน
ผู้ตายถึงแก่ความตาย แม้ว่าจุดที่ผู้ตายถูกรถยนต์ ของ
นายเจ็ดชน จะอยู่พ้นกึ่งกลางถนนไปเล็กน้อย ซึ่งปกติ
ถือว่ามิใช่ทางวิ่งของรถนายเจ็ดก็ตาม ก็ถือได้ว่าการที่
นายเจ็ดขับรถชนผู้ตายเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่อาจป้องกันได้

************************
ผู้รวบรวม พิมวดี กิจพิทยาฤทธิ์ นิติกร
จัดทาโดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

