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การสั่งใหพ นจากตําแหนงผูบริหารทองถิ่น (รูปแบบเทศบาล)
นายไตรภพ วงศไตรรัตน
ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ
รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐสวนที่ ๒การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนกําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิก วุฒิส ภา นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีดํา รงตํา แหนง ในหา งหุน สว น บริษัท หรือ องคก ารที่
ดํา เนิน ธุร กิจ โดยมุง หาผลกํา ไรหรือ รายไดม าแบง ปน กัน หรือ เปน ลูก จา งของบุค คลใด 1และใหนํา
ขอ หา มดัง กลา วหานํ า มาใชก ับ สมาชิก สภาทอ งถิ่น หรือ ผู บ ริห ารทอ งถิ ่น ดว ยโดยอนุโ ลม 2แต
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดกําหนดถึงผลของการกระทําอันฝาฝนมาตราดังกลาว
ของสมาชิกสภาทอ งถิ่น หรือผูบ ริห ารทอ งถิ่น ไวจึงตอ งนํา บทกฎหมายใกลเ คีย งอยา งยิ่ง มาปรับ ใช
อัน ไดแกกฎหมายจัด ตั้งองคกรปกครองสว นทองถิ่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาใชใ นการพิจ ารณา เมื ่อ ปรากฏวา การกระทํ า ของคณะผู บ ริห าร ผู บ ริห ารเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาลเปนการกระทําที่ฝาฝน ตอขอหามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๖๗ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจัก รไทย ซึ่ง เปน กฎหมายสูง สุด ของประเทศที่มีไ วเ พื่อ ความสงบเรีย บรอ ย เพื่อ ให
การบริหารราชการแผนดิน เปน ไปดว ยความโปรงใสดังนั้น พฤติการณดังกลาวจึงเปน การฝาฝน ตอ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม รั บ หรื อ แทรกแซงหรื อ ก า วก า ยการเข า รั บ สั ม ปทานจากรั ฐ หน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่
รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๒๖๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย
เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหาง
หุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจาง
ของบุคคลใดก็มิไดดวย
2
มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
ฯลฯ

ฯลฯ

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใชบังคับกับ
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ดวยโดยอนุโลม
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ความสงบเรียบรอย ซึ่งมาตรา ๗๓แหงพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 3 ไดบัญญัติใหอํานาจ
ผูวาราชการจังหวัด เสนอความเห็น พรอมหลักฐานตอรัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหใช
ดุล พิน ิจ สั ่ง ใหน ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ รองประธาน
สภาเทศบาลพนจากตําแหนงไดเมื่อมีการปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไมป ฏิบัติต ามหรือ ปฏิบ ัติก ารไมช อบดว ยอํา นาจหนา ที่ หรือ มีค วามประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ4
กรณีที่ผูเขียนเคยเสนอความเห็น และกลั่น กรองงานเพื่อเสนอความเห็น ตอรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไดต รวจสอบ
ขอเท็จ จริงแลว ปรากฏวา นายกเทศมนตรีใ นขณะที่ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีมีชื่อเปน ผูถือหุน
ในบริษัทจํากัด และยังเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด จึงถือวาเปนผูดํารงตําแหนง
ใดๆ ในบริษัท ซึ่ง ขัด ตอ รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 มาตรา 267
ที่กําหนดหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดๆ ในหางหุนสวนบริษัท หรือ องคการที่
ดําเนิน ธุร กิจ โดยมุงหาผลกํา ไรหรือรายไดมาแบงปน กัน และมาตรา 284 วรรคสิบ ไดกําหนดให
นําความในมาตรา 267 มาใชบังคับ กับ ผูบ ริห ารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น โดยอนุโ ลม ดังนั้น
การที ่น ายกเทศมนตรีเ ปน กรรมการที ่ม ีอํ า นาจลงนามผูก พัน บริษ ัท ในขณะที ่ดํ า รงตํ า แหน ง
นายกเทศมนตรีถือเปนการกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยอันเปนความผิดสําเร็จแลว
แตต ามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช 2560 หมวด 9 การขัด กัน แหง
ผลประโยชน มาตรา 184 บัญ ญัติใ หส มาชิก สภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิก วุฒ ิส ภาตอ งไมเ ปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
ทั้ง นี้ ไมวา โดยทางตรงหรือ ทางออ ม 5 และมาตรา 187 บัญ ญัติหา มรัฐ มนตรีตอ งไมเ ปน หุน สว น
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู วาราชการจั งหวั ด เห็น ว า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสือ่ มเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจ
สั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจาก
ตําแหนงก็ได คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด
4
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๖๗๘/๒๕๕๒
5
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี

[3]
หรือผูถือหุน ในหางหุน สว นหรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่งความเปน หุน สว นหรือผูถือหุน ในหางหุน สว น
หรือ บริษ ัท ตอ ไปตามจํ า นวนที ่ก ฎหมายบัญ ญัต ิ และตอ งไมเ ปน ลูก จา งของบุค คลใด 6 ซึ ่ง ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไวตามมาตรา 265 และมาตรา 267
และอนุโลมใหนํามาใชกับสภาทองถิ่นและผูบ ริห ารทองถิ่น ตามาตรา 284 ประกอบมาตรา 265
กลาวคือ หามสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด/เปนผูถือหุน
ในบริษ ัท จํ า กัด แตต ามรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 หมวด 14
การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 249-254 ไมพบวามีการบัญญัติใหนํามาตรา 184 และมาตรา 187
มาอนุโ ลมใชก ับ สมาชิก สภาทอ งถิ ่น และผู บ ริห ารทอ งถิ่น จึง พออนุม านไดว า รัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไมหามสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปนหุนสวน
ในหางหุนสวนจํากัด/เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด
แตอยางไรก็ตามแมผูบริหารทองถิ่นจะไมไดถูกจํากัดความเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด/เปน
ผูถือ หุน ในบริษัท จํา กัด โดยรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 ก็ต าม แต
ตามพระราชบัญ ญัต ิเ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เบญจไดกํา หนดลัก ษณะตอ งหา มของ
นายกเทศมนตรีวาตองไมเ ปน ผูที่พน จากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น เพราะ
เหตุมีสว นไดเ สีย ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับ องคกรปกครองสว นทองถิ่น ยังไม
ถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง7 ซึ่งผูบริหารทองถิ่นอาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาว
โดยคําวินิจ ฉัย ของผูวาราชการจังหวัด ตามมาตรา 48 ปญ จทศ8 ได ซึ่งหลักการพิจ ารณาเกี่ย วกับ
การเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอยกมาโดยสังเขป ดังนี้
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
6
มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่ง
ความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ และตองไม
เปนลูกจางของบุคคลใด
7
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ดวย
ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง
8
มาตรา ๔๘ ปญจทศ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ

[4]
1. ความสัมพันธในเชิงทุนในลักษณะของการเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด/เปนผูถือหุน
ในบริษัท จํ า กัด ซึ่ง สามารถครอบงํา การจัด การของบริษัท ได ซึ่ง กรณีนี ้ค ณะกรรมการกฤษฎีก า
ไดพิจารณาโดยพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดขอหามเรื่องการเปน ผูมีสว นไดเ สีย วา
"มาตรา 18 ทวิ แหง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496นั้น กฎหมายไดบัญ ญัติไ วอ ยา งกวา ง
โดยมุงหมายรวมไปถึงการมีสวนไดเสียที่สมาชิกเทศบาลมีอยูไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่
เทศบาลเปน คูสัญญา หรือ ในกิจ การที่ก ระทํา ใหแกเ ทศบาลหรือ เทศบาลจะกระทํา ฉะนั้น หากมี
ขอ เท็จ จริง ใดๆก็ต ามที ่พิจ ารณาไดว า สมาชิก สภาเทศบาลมีค วามสัม พัน ธใ นเชิง ผลประโยชน
จากสัญญาหรือกระทํากับเทศบาลไมวาทางใดแลว ก็ยอมถือวาเปนการตองหามตามบทบัญญัติดังกลาว
และเห็น วาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนั้น ประสงคจ ะหามสมาชิกเขามามีผ ลประโยชนไดเ สีย
กับ เทศบาลในขณะดํา รงตํา แหนง สมาชิก อยูเ พื่อ ใหส มาชิก ทํา หนา ที่รัก ษาประโยชนข องเทศบาล
อยางเที่ยงธรรม โดยไมประสงคจะใหสมาชิกไดประโยชนใดๆ จากการเขาทําสัญญาหรือทํากิจการใด
จากเทศบาลไมว า โดยตนเองหรือ โดยผา นทางผู อื่น ในขณะดํ า รงตํ า แหนง และมิไ ดคํา นึง วา จะ
ตองการประโยชนจากเทศบาลหรือไม9
2. ความสัม พัน ธใ นเชิง บริห าร เปน เจา ของ/ผู จ ัด การ/หุ น สว นผู จ ัด การ/กรรมการ/
ผูจัดการ/ตัวแทน/ผูบริหาร/ผูมีอํานาจในการดําเนินกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลที่มี
การกระทํากับ องคกรปกครองสว นทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจ ารณาวาความสัมพัน ธ
ในลัก ษณะนี ้ห ากมีขอ เท็จ จริง วา นายกเทศมนตรี เปน กรรมการบริษัท ไดทํา สัญ ญาซื้อ ขายกับ
ครุภ ัณ ฑก ับ เทศบาลแมจ ะมอบอํ า นาจใหล ูก จา งในบริษ ัท ลงนามในสัญ ญาแทนบริษ ัท และให
เทศมนตรี(ปจจุบันคือตําแหนงรองนายกเทศมนตรี)เปนผูลงนามแทนเทศบาล โดยที่ตนไมไดลงนาม
ในสัญ ญา ไมวา ในฐานะใดก็ต าม แตใ นฐานะกรรมการบริษัทไดเ ปน ผูอ นุมัติใ หข ายครุภัณฑใ หแ ก
เทศบาล ยอมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เ ทศบาลเปน คูสัญญาแลว
แมภายหลัง จะขอยกเลิกสัญญาและคืนเงินใหแกเทศบาล ก็ไมทําใหการกระทําที่ไมชอบกลับกลายเปน
การชอบขึ้น ไดและในขอ กลาวอางเกี่ย วกับ การที่เ ปน ศูน ยบ ริก ารเพีย งแหงเดีย วก็ไมส ามารถนํามา
กลาวอางใหพนผิดได10 ในการเปน คูสัญญากับ เทศบาลในขณะที่ยังไมไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภา
เทศบาลเมื่อไดรับการเลือกตั้งแลวภายหลังไดล าออกจากการเปน หุน สว นผูจัด การของหางหุน สว น
จํา กัด ก็ต าม แตก็ย ัง มีก ารแสดงออกวา ยัง เปน หุ น สว นผู จ ัด การอยู  ถือ ไดว า เปน ผูมีส ว นไดเ สีย

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
9
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 596/2544
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[5]
ในสัญญาที่ทํากับเทศบาล11 การเปลี่ยนแปลงตัวผูแทนนิติบุคคลมีผลตอเมื่อไดป ฏิบัติต ามกฎหมาย
ในขณะดํา รงตําแหนง สมาชิก สภาเทศบาลและหา งหุน สว นจํา กัด ที่ต นเปน หุน สว นผูจัด การมาเปน
คูสัญญากับเทศบาล หากภายหลังลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการตอหุนสวนดวยกัน เองโดยยัง
ไมมีการจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงตอนายทะเบีย น ก็ยังไมมีผ ลตามกฎหมาย ความมีสว นไดเ สีย ใน
สัญญาที่ทํากับเทศบาลจึงยังคงมีอยู12
จึงเห็นไดวาการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํา
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเงื่อนไขหรือลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
หรือ การเขา ไปเปน หุน สว นในหา งหุ น สว นจํา กัด /เปน ผู ถือ หุ น ในบริษัท จํ า กัด เปน ตอ งหา ม โดย
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอัน เปน เหตุใหถูกสั่งพน จากตําแหนงผูบ ริห ารทองถิ่น เนื่องจาก
กระทํา เปน ผูมีสว นไดเ สีย หรือ ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยดัง นั้น ผูที่เ สีย สละเขา มาเปน
ผูบ ริห ารทอ งถิ่น จะตอ งเปน บุค คลที่เ ปน แบบอยา งที่ด ีใ หกับ คนในสัง คม โดยสัง คมคาดหวัง วา
ผูบริหารทองถิ่นจะตองเปนผูที่มีความสุจริต โปรงใส มีจ ริย ธรรม ตรวจสอบไดและไมเ อื้อประโยชน
ใหตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นเอง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีห มายเลขดําที่ อ.70/2546 คดีหมายเลขแดงที่ อ.
76/2547
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