คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
ที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง
ตัง้ แต่ ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ถึง ปี ที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒

โดย
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิ ชาการและวารสาร
สํานักวิ จยั และวิ ชาการ สํานักงานศาลปกครอง

สารบัญ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีพิพาทเกี่ยวกับทองถิ่น
จากวารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
๑.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
- การนําหลักฐานการเสียภาษีโรงเรือน
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕ และที่ดนิ ที่เปนการเสียภาษีแทนเจาของ
กรรมสิทธิ์มาเปนหลักฐานประกอบ
การสมัครเปนสมาชิกสภาเทศบาล
- การดําเนินการเลือกผูใหญบา น โดยไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญ
๒.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

จํานวน ๑ เรื่อง
- กรณีนายกเทศมนตรีมีสวนไดเสียทางออม
ในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสญ
ั ญา

๓.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๕

จํานวน ๑ เรื่อง
- กรณีนายกเทศมนตรีอนุมัติจางหางหุนสวน
จํากัด ที่มีบุตรเขยเปนหุนสวนผูจดั การ
จํานวน ๑ เรื่อง
- นายกองคการบริหารสวนตําบลใชดุลพินิจ
ถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ใหพนจากตําแหนงเพราะหมดความไววางใจ

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๖

จํานวน ๑ เรื่อง
- การพนจากตําแหนงผูใหญบานเพราะเปน
ผูมีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาล หรือ
ทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

๔.

๕.

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๓๒๔/๒๕๕๔

๑

อ. ๓๗๒/๒๕๕๔

๓

อ. ๕๐๙/๒๕๕๔

๗

อ. ๖๘/๒๕๕๕

๑๐

อ. ๒๙๖/๒๕๕๕

๑๔

อ. ๔๖๔/๒๕๕๖

๑๗

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
๖.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒
- การออกคําสั่งใหนายกองคการบริหาร
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๗ สวนตําบลพนจากตําแหนงภายหลัง
การลาออก

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๖๘๒/๒๕๕๖

๒๐

๗.

วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓
- การใหผูใหญบานออกจากตําแหนงดวยเหตุ
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๗ ราษฎรผูม สี ิทธิเลือกผูใหญบานรองขอ

อ. ๑๖๕/๒๕๕๗

๒๔

๘.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๘

จํานวน ๑ เรื่อง
- นายอําเภอมีคําสั่งใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพนจากตําแหนงโดยอาศัยเหตุ
ในอดีตที่มิไดเกิดขึ้นในขณะดํารงตําแหนง

อ. ๔๘๙/๒๕๕๗

๒๗

๙.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๘

จํานวน ๑ เรื่อง
- กรณีผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใ หญบาน
มีภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา

อ. ๖๒๕/๒๕๕๗

๓๐

๑๐.

วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓
- การเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาล
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘ โดยไมมีการเสนอลวงหนากอนการประชุม
และไมมสี มาชิกสภาเทศบาลรับรอง

อ. ๒๕๖/๒๕๕๗

๓๓

๑๑.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๙

อ. ๒๐๗/๒๕๕๘

๓๗

อ. ๑๑๑๗/๒๕๕๘

๓๙

จํานวน ๒ เรื่อง
- การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโดยไมชอบดวยกฎหมาย
กรณีที่เปนคูสัญญาที่อยูระหวางการรับประกัน
ความชํารุดบกพรอง
- การมีคาํ สั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีเปนหุนสวน
ผูจัดการ แตไดยื่นขอลาออกกอนวันเลือกตั้ง

๓

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
๑๒. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
- การมีคําสั่งใหผูใหญบานออกจากตําแหนง อ. ๑๔๔๑/๒๕๕๘
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๙ เนื่องจากมีพฤติการณเรียกรับเงินจากราษฎร
อ. ๒๐๕/๒๕๕๙
- การมีคําสั่งใหผูใหญบานออกจากตําแหนง
เนื่องจากมีลักษณะตองหามเคยตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดวากระทําผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
๑๓. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
- การมีคําสั่งใหนายกองคการบริหาร
อ. ๗๒๙/๒๕๕๙
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๙ สวนตําบลพนจากตําแหนงกรณีขออนุมัติ
จายขาดเงินสมทบเพี่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา
โดยไมตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป
๑๔. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๓ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
- ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งลงโทษ
อ. ๙๙๗/๒๕๕๙
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙ ไลผูใหญบานออกจากตําแหนง กรณีลงชื่อ
รับรองบุคคลตางทองที่ในการขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนอันเปนเท็จ
- กรณีพนจากตําแหนงของนายกองคการ
อ. ๑๐๓๕/๒๕๕๙
บริหารสวนตําบลกรณีเดินทางไปตางประเทศ
โดยผูวาราชการจังหวัดสั่งใหทบทวนโครงการ
และใหบุคคลภายนอกเดินทางไปแทนที่
เจาหนาที่ที่ไมไดไป
- การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาล อ. ๑๒๗๕/๒๕๕๙
กรณีในขณะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งไดบรรพชา
เปนสามเณร

หนา

๔๔
๔๘

๕๒

๕๗

๖๐

๖๓

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
๑๕. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑
- การประชุมสภาเทศบาลเพื่อมีมติให
อ. ๑๕๕๐/๒๕๕๙
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐ ประธาน สภาเทศบาลพนจากตําแหนง
กรณีรองประธานสภาเทศบาลดําเนินการ
ประชุมโดยมีบุคคลอื่นอยูในหองประชุม
โดยประธานสภาเทศบาลไมได
ใหความยินยอม
๑๖. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่ง
อ. ๑๖๗๙/๒๕๕๙
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๐ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม กรณีจดั ซื้อ
รถบรรทุกน้ําบริโภคเคลื่อนที่โดยอาง
เหตุฉุกเฉินภัยแลง เพื่อหลีกเลีย่ งขออนุมัติ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
- สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหาร อ. ๒๑๖๒/๒๕๕๙
สวนตําบลสิ้นสุดลง กรณีตองคําพิพากษา
ใหลงโทษจําคุกและถูกคุมขังเปนเวลา ๑ วัน
ในระหวางอุทธรณคําพิพากษา
๑๗.

วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓
- นายอําเภอมีคําสั่งใหนายกองคการบริหาร
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๐ สวนตําบลที่ไดดํารงตําแหนงอีกหนึ่งสมัย
พนจากตําแหนง โดยอางเหตุ การทุจริต
ที่เกิดขึ้นในขณะที่ดํารงตําแหนง
อยูในวาระกอน

อ. ๔๒๗/๒๕๖๐

หนา

๖๕

๖๙

๗๒

๗๔

๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
๑๘. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง
- นายอําเภอมีคําสั่งใหนายกองคการบริหาร
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๐ สวนตําบล พนจากตําแหนง โดยไมไดรอ
ผลการไตสวนของ ปปช.
- นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล
อนุมัติใหเบิกจายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑสาํ หรับใชในการปฏิบตั ิราชการ
อาคารสํานักงานหลังใหม
๑๙.

๒๐.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๑

จํานวน ๑ คดี
- กรุงเทพมหานครไมซอมแซมทางเดิน
เลียบริมคลองที่ชํารุดใหมีความมั่นคงแข็งแรง
เพียงพอ ทําใหผูสัญจรพลัดตกและจมน้ํา
เสียชีวิต
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
- นายอําเภอมีคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรี
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒ พนจากตําแหนง เพราะเหตุ
เปนผูมสี วนไดเสียโดยทางออม
ในสัญญาจางบุตรชายตนเอง
เปนเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย
ขององคการบริหารสวนตําบล

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๙๓๙/๒๕๕๐

๗๗

อ. ๑๐๑๓/๒๕๖๐

๘๑

อ. ๘๕๖/๒๕๖๐

๘๗

อ. ๓๔๙/๒๕๖๒

๙๑

๖

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒
๒๑. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔
- การมีสวนไดเสียของนายกองคการบริหาร
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒ สวนตําบลที่ยังตองรับผิดในความชํารุด
บกพรองของงานจางตามสัญญา
ในขณะดํารงตําแหนง
- การมีสวนไดเสียของเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงในการบริหารกิจการของหางหุนสวน
จํากัด ซึ่งเปนคูสัญญากับองคการบริหาร
สวนตําบล

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๕๑๖/๒๕๖๒

๑๐๑

อร. ๒๔/๒๕๖๒

๑๐๕

1

คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
สัญ ญาซื้ อ ขายบ้ า นซึ่ ง เป็ นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ต้ อ งทํา เป็ นหนั ง สื อ และ
จดทะเบียนต่ อพนักงานเจ้าหน้ าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา ๔๕๖
หากมิ ได้ จดทะเบี ยนต่ อ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ย่อ มตกเป็ นโมฆะ กรรมสิ ทธิ์ ในบ้ านยัง คง
เป็ นของผู้ขาย และผู้ขายในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเป็ นผู้มีหน้ าที่ ต้องเสี ยภาษี โรงเรือน
และที่ ดิ น ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น
พุทธศักราช ๒๔๗๕ การที่บุคคลอื่นเข้าเสียภาษี โรงเรือนและที่ดินย่อมถือเป็ นการเสียภาษี
แทนเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ ไม่ อาจได้ รบั สิ ทธิ ใดๆ ที่ กฎหมายกําหนดให้ สาํ หรับผู้มีห น้ าที่
เสี ย ภาษี ตามกฎหมาย ดัง นั ้น การนํ าหลักฐานการเสี ย ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ที่ เ ป็ น
การเสี ยภาษี แทนเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ มาเป็ นหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตัง้ เป็ น
สมาชิ กสภาเทศบาล จึงไม่มีผลทําให้เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติที่จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิ ก
สภาเทศบาลได้
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่ า ได้ล งสมัค รรับเลือ กตัง้ เป็ นสมาชิก สภาเทศบาล โดยได้ย่นื
หลักฐานการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ เป็ นหลักฐานประกอบการรับสมัคร ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
(นายอําเภอ) ได้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมเี รื่องร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีใช้หลักฐานการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ ที่มกี ารทํานิตกิ รรมอําพรางเพื่อให้ได้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ และได้รบั เลือกตัง้
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) เห็นว่าหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านไม้มไิ ด้จดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ งึ ตกเป็ นโมฆะ กรรมสิทธิ ์บ้านยังไม่โอนไปเป็ นของผูฟ้ ้ องคดี ถือว่าผูฟ้ ้ องคดี
ได้เสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ แทนเจ้าของบ้าน ผูฟ้ ้ องคดีไม่มคี ุณสมบัตสิ ําหรับผูส้ มัครรับเลือกตัง้
เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล จึงมีคําสังให้
่ สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลของผู้ฟ้องคดีส้นิ สุดลง
ผู้ฟ้อ งคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ถู กต้อ งและเป็ นธรรม จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือ คําสัง่
เพิกถอนคําสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาล
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นผู้มอี ํานาจทําการสอบสวน มีคําวินิจฉัย ตลอดจน
ออกคําสังเพื
่ ่อ ให้มผี ลตามคําวินิจฉัยให้ส มาชิก ภาพสมาชิก สภาเทศบาลสิ้นสุด ลง เนื่ อ งจาก
ขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลได้ และการใช้อํานาจดังกล่าวจะเริม่ ขึน้
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
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เมื่อ มีข้อ สงสัย ว่ า สมาชิก ภาพของสมาชิก สภาเทศบาลผู้ใ ดอาจจะต้ อ งสิ้น สุ ด ลงเนื่ อ งจาก
ขาดคุณ สมบัติ ซึ่ง เป็ นกรณีท่สี มาชิกผู้นัน้ ต้อ งดํารงสมาชิก ภาพสมาชิกสภาเทศบาลอยู่แ ล้ว
และมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับสมาชิก ภาพ มิใ ช่ว่ าจะสอบสวนและวินิจฉัยได้เ ฉพาะในกรณีท่ีต้อ งมี
การร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัตกิ ่อนทีจ่ ะได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลและได้รบั เลือกตัง้
ในภายหลัง ประกอบกับ มาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ัง กล่ าว ได้กํ าหนดให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอํานาจหน้าทีช่ ่วยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนัน้
ซึง่ รวมถึงอํานาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมผี ู้รอ้ งเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัตผิ ู้สมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลในอําเภอ และต้องถือว่าการสอบสวนดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สอบสวนเพื่อมีคาํ วินิจฉัยเกีย่ วกับสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ดําเนินการสอบสวนโดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ
ก่ อ นการให้ปากคํา และผู้ฟ้อ งคดีไ ด้ใ ห้ถ้อยคําด้ว ยความสมัค รใจโดยได้แสดงพยานเอกสาร
คือ ใบเสร็จภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ และสัญญาซื้อขายบ้านเลขที่ ๓๙๗ รวมทัง้ ได้นําพยานบุคคล
คือ นาง ก. เจ้า ของบ้ า นมาให้ ถ้อ ยคํ า ประกอบ หลัง จากนั น้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ร วบรวม
พยานหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ว่า นาง ก. เป็ นเจ้าของที่ดนิ อันเป็ น
ที่ต งั ้ ของบ้านเลขที่ ๓๙๗ ดัง กล่ าว ส่ว นผู้ฟ้ อ งคดีเป็ นเจ้าของบ้านมีห น้ าที่เสียภาษีโรงเรือ น
และที่ดนิ ซึ่งเป็ นการเสียภาษีในนามส่วนตัวมิได้เสียภาษีในนามบริษัท ว. จํากัด การเสียภาษี
ชอบด้วยกฎหมายสามารถอ้างได้ว่ามีคุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
แต่ เ มื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้พ ิจารณารายงานการสอบสวนพร้อมเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ า
สัญญาซื้อขายบ้านดังกล่าวเป็ นโมฆะ เนื่องจากมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ ผู้ฟ้องคดี
จึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ ์ ถือว่าหลักฐานการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นการเสียภาษี
แทนนาง ก. เจ้าของกรรมสิทธิ ์ อีกทัง้ หลัก ฐานการเสียภาษียงั ระบุด้วยว่าบริษัท ว. จํากัด
เป็ นผูเ้ สียภาษี จึงไม่ถอื ว่าผูฟ้ ้ องคดีได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ให้กบั
เทศบาลในปี ท่สี มัครหรือในปี ก่อนสมัครหนึ่งปี ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มคี ุณสมบัตทิ ่จี ะสมัครรับเลือกตัง้
เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริง
อย่า งเพียงพอและมีโ อกาสได้โ ต้ แ ย้ง และแสดงพยานหลัก ฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในขณะสมัครรับเลือกตัง้ ผูฟ้ ้ องคดี
มิได้มภี ูมลิ ําเนาอยู่ในเขตเทศบาล การที่ผู้ฟ้องคดีได้นําหลักฐานการเสียภาษีตามใบเสร็จภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ ของบ้านเลขที่ ๓๙๗ มาเป็ นหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตัง้ โดยอ้างว่า
ได้ ทํ า หนั ง สือ สัญ ญาซื้อ ขายบ้ านหลัง ดัง กล่ าวโดยถู ก ต้ องตามกฎหมายแล้ ว จึงไม่ ประสงค์

๒
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จะจดทะเบียนนิ ติกรรมที่สํ า นั ก งานที่ด ิน สัญ ญาดัง กล่ า วเป็ น สัญ ญาซื้อ ขายเฉพาะตัว บ้ า น
ในลัก ษณะที่ย งั คงสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์อยู่บนที่ด ินของผู้ขาย และผู้ขายยินยอมให้บ้าน
ยังคงสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์ต่อไปจนกว่าผู้ขายจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารรือ้ ถอน
ออกไปภายในระยะเวลาไม่ เ กิน ๑๐ ปี จึงเป็ นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้ องทํ า
เป็ นหนั งสือและจดทะเบียนต่ อพนั กงานเจ้า หน้ า ที่ต ามมาตรา ๔๕๖ แห่ ง ประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ เมื่อ มิไ ด้ จ ดทะเบีย นต่ อ พนั ก งานเจ้า หน้ าที่ สัญ ญาซื้อ ขายจึง เป็ นโมฆะ
กรรมสิทธิ ์ในบ้านดังกล่าวยังคงเป็ นของนาง ก. มิได้โอนไปเป็ นของผูฟ้ ้ องคดีแต่ประการใด และ
โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ด ิน พุ ทธศักราช ๒๔๗๕
บัญญัตวิ ่า ค่าภาษีนัน้ ท่านให้เจ้าของทรัพย์สนิ เป็ นผู้เสีย จึงเป็ นกรณีท่กี ฎหมายได้กําหนดตัว
ผู้มหี น้ าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่า เจ้าของทรัพย์สนิ เป็ นผู้มหี น้ าที่
ต้องเสียภาษี มิใช่ผู้ใดจะเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ก็ได้ แม้กฎหมายจะมิได้ห้ามให้ผอู้ ่นื ซึ่งไม่ม ี
หน้าที่ต้องเสียภาษีเข้าเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ แทนเจ้าของโรงเรือนและทีด่ นิ แต่ผู้เสียภาษี
แทนผู้อ่ ืน ย่ อ มไม่ อ าจได้ ร ับ สิท ธิใ ดๆ ที่ก ฎหมายกํ า หนดให้ สํ า หรับ ผู้ม ีห น้ า ที่เ สีย ภาษี ต าม
กฎหมาย ดังนัน้ การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นการเสียภาษีแทนนาง ก.
เจ้าของกรรมสิทธิ ์ตามกฎหมาย จึงไม่มผี ลให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตเิ ป็ นผูม้ สี ทิ ธิสมัคร
รับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตามนัยมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิก
สภาเทศบาล พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๒ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคํ า สัง่ ให้ส มาชิก ภาพสมาชิก
สภาเทศบาลของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลงเนื่องจากขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๒๔/๒๕๕๔)
แม้คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านจะมีอาํ นาจให้ นับคะแนนใหม่กรณี ที่มี
การคัดค้ านเกี่ยวกับการนับคะแนน แต่ การนับคะแนนเพื่อประกาศผลการเลือกผู้ใหญ่ บ้าน
จะต้ องเป็ นที่ ประจักษ์ชดั และปราศจากข้อสงสัย เมื่อยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนน
ประกอบกับการที่ คณะกรรมการนํ าหี บบัตรไปเก็บไว้ที่สถานี ตาํ รวจภูธรกิ่ งอําเภอ ไม่ใช่
ที่ ว่ า การอํา เภอ และหี บ บัต รไม่ มี ก ารปิ ดเทปกาว และบัต รเสี ย มิ ไ ด้ ส ลัก บัต ร “เสี ย ”
จึ งเป็ นการดําเนิ นการโดยไม่ชอบด้ วยข้ อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเลื อ ก
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ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ ปฏิ บตั ิ ตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิ ธีการอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ปลัดอําเภอ) ประกาศให้มกี ารเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ท่ี ๖ กิง่ อําเภอสากเหล็ก ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ มีผสู้ มัคร ๒ คน คือ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖
และผูฟ้ ้ องคดี คณะกรรมการเลือกได้ดําเนินการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นโดยวิธลี งคะแนนลับ ในระหว่าง
การตรวจนับคะแนนได้มกี ารประท้วงและเรียกร้องให้มกี ารนับคะแนนใหม่ คณะกรรมการเลือกจึงให้
มีการนับคะแนนใหม่เป็ นครัง้ ที่ ๒ แต่ ปรากฏว่าผู้สมัครทัง้ สองได้คะแนนเท่ากัน แต่ เมื่อ รวม
บัตรเสียแล้ว บัตรออกเสียงมีจํานวนเกินกว่าผู้มาใช้สทิ ธิจงึ ต้องมีการนับคะแนนใหม่ครัง้ ที่ ๓
ผลปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั การเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการเลือกจึงประกาศให้ผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผ.ญ. ๗ โดยมิได้มกี ารลงลายมือชื่อพยานในแบบ ผ.ญ. ๗ และได้นํา
หีบบัตรเลือกไปเก็บไว้ทส่ี ถานีตํารวจภูธรกิง่ อําเภอสากเหล็ก และต่อมาได้นํามาเก็บไว้ทว่ี ่าการ
กิง่ อําเภอสากเหล็ก ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ไม่ยอมรับผลการเลือกตัง้ จึงได้รอ้ งเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสังให้
่ ยกเลิกการเลือกผู้ใหญ่บา้ น
ดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ประกาศให้มกี ารเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ ในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๔๗ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า การออกคําสังให้
่ ยกเลิกการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้
อุทธรณ์โต้แย้งคําสัง่ แต่กระทรวงมหาดไทยมีคําสังให้
่ ยกอุทธรณ์ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออก
หนังสือสําคัญแสดงการเป็ นผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ส.น. ๑๓ อันแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ได้รบั
เลือ กตัง้ เป็ น ผู้ใ หญ่ บ้าน จึง ขอให้ศ าลมีคํ าพิพ ากษาหรือ คํ าสัง่ ให้อ อกหนัง สือ แสดงการเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ่ี ๖ กิง่ อําเภอสากเหล็กให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสู ง สุด วิ นิจฉั ย ว่ า ข้อ ๒๐ ของข้อ บัง คับกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ว ยการเลือ กผู้ใ หญ่ บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ กํ าหนดว่ า ถ้า การลงคะแนนหรือ การนั บคะแนน
ไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากการเกิดจลาจล อุ ทกภัย อัคคีภยั หรือเหตุนอกอํานาจอย่างอื่น
ให้คณะกรรมการเลือกประกาศลงคะแนนหรือนับคะแนนตามแบบ ผ.ญ. ๙ และข้อ ๒๓ กําหนดว่า
เมือ่ การนับคะแนนสิน้ สุดแล้วให้คณะกรรมการเลือกเก็บบัตรเลือกทีใ่ ช้นับคะแนนแล้ว บันทึกการเลือก
ตามแบบ ผ.ญ. ๑๑ ประกาศผลการเลือกหนึ่งฉบับ ตามแบบ ผ.ญ. ๗ และแบบกรอกคะแนน
ตามแบบ ผ.ญ. ๖ ท้ายข้อบังคับนี้ ทีใ่ ช้กรอกคะแนนแล้วบรรจุในหีบบัตรเลือก ส่วนบัตรเสียนัน้
ให้บรรจุซองหรือห่อไว้เป็ นส่วนต่างหาก โดยมิให้ปะปนกับบัตรเลือกอื่นและให้เก็บไว้ด้วยกัน
ในหีบบัตรเลือกแล้วปิ ดหีบบัตรเลือกใส่กุญแจ ประจําครังทั
่ บรูปกุ ญแจไว้ และให้เอากระดาษ

๔
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ปิ ด ทับ ช่ อ งใส่ บ ัต รเลือ กโดยลงชื่อ คณะกรรมการเลือ กกํ า กับ ไว้ บ นกระดาษนั น้ ด้ว ย ทัง้ นี้
ให้กระทําโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชน ซึง่ อยู่ ณ ทีน่ ัน้ และนํ าหีบบัตรเก็บรักษาไว้ ณ ทีว่ ่าการ
อํ าเภอ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ประกาศให้มกี ารเลือ กผู้ใ หญ่ บ้าน หมู่ท่ี ๖ กิ่ง อํ า เภอสากเหล็ก
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ มีผสู้ มัคร ๒ คน คือผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ และผูฟ้ ้ องคดี คณะกรรมการเลือก
ได้ดํา เนิ น การเลือ กโดยวิธ ีล ับ ด้ว ยการลงคะแนนในบัต รหย่ อ นลงในหีบ บรรจุ บ ัต ร อัน เป็ น
การดํ าเนิ น การตามข้อ ๖ และข้อ ๑๒ ของข้อ บัง คับ กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการเลือ ก
ผู้ใ หญ่ บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่ ามีผู้มาใช้ส ทิ ธิ ๒๖๐ คน ผลปรากฏว่า ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๖
ได้คะแนน ๑๒๑ คะแนน ผูฟ้ ้ องคดีได้คะแนน ๑๒๐ คะแนน มีบตั รเสีย ๑๙ ใบ แต่เนื่องจากมี
การคัด ค้านเกี่ยวกับการนั บคะแนนและการวินิจฉัยบัต รเสีย คณะกรรมการเลือ กจึง มีมติใ ห้
ทําการตรวจนับคะแนนใหม่ตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเลือกผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการเลือกได้ดําเนินการนับคะแนนใหม่เป็ นครัง้ ที่ ๒
ผลปรากฏว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๖ และผู้ฟ้ องคดีมคี ะแนนเสีย งเท่ ากัน แต่ เ มื่อ ตรวจนั บ จํา นวน
บัตรเลือกทัง้ หมดแล้ว มีจํานวนเกินกว่าจํานวนผูม้ าใช้สทิ ธิ คณะกรรมการเลือกจึงต้องดําเนินการ
จัด ให้ ม ีก ารลงคะแนนใหม่ ห รือ นั บ คะแนนใหม่ ต ามแบบ ผ.ญ. ๙ ตามข้ อ ๒๐ วรรคสอง
ของข้อบังคับเดียวกัน จึงเป็ นการดําเนินการตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกําหนดไว้โดยชอบแล้ว
เมื่อมีการนับคะแนนครัง้ ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ได้คะแนน ๑๒๐ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน
๑๒๑ คะแนน มีบตั รเสีย ๑๙ ใบ คณะกรรมการเลือกจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้รบั เลือก
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน คณะกรรมการเลือกได้นําหีบบัตรไปเก็บไว้
ทีส่ ถานีตํารวจภูธรกิง่ อําเภอสากเหล็ก โดยสภาพของหีบบัตรไม่มแี บบกรอกคะแนน (แบบ ผ.ญ. ๖)
แบบประกาศผลการเลือ กผู้ใ หญ่ บ้า น (แบบ ผ.ญ. ๗) และแบบบัน ทึก เหตุ ก ารณ์ ก ารเลือ ก
ผูใ้ หญ่บา้ น (แบบ ผ.ญ. ๑๑) ไม่มกี ารปิ ดเทปกาวโดยรอบฝาหีบ บัตรเสียไม่มกี ารห่อหรือใส่ซองไว้
โดยเฉพาะบัตรเสียไม่มกี ารสลักคําว่า “เสีย” ประธานกรรมการเลือกและกรรมการหนึ่งคนมิได้
ลงชื่อกํากับไว้ดา้ นหน้าตรงใต้ครุฑ เห็นได้ว่า แม้การดําเนินการตรวจนับบัตรเลือกใหม่จะกระทํา
โดยทีม่ กี ฎหมายให้อํานาจไว้กต็ าม แต่การตรวจนับคะแนนทัง้ สามครัง้ ได้ผลคะแนนทีแ่ ตกต่างกัน
และไม่อาจถือเป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั เจนโดยปราศจากความสงสัยว่า ผลการนับคะแนนครัง้ ใดถูกต้อง
อีก ทัง้ คณะกรรมการเลือ กได้ยกเลิกการนับคะแนนในครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ และดําเนินการ
ตรวจนับคะแนนใหม่และประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้รบั เลือกผู้ใหญ่ บ้านตามผลการนับคะแนน
ครัง้ ที่ ๓ แต่ต่อมากลับมีการประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ เป็ นผู้ได้รบั การเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน
ตามผลการตรวจนับคะแนนครัง้ ที่ ๑ นอกจากนี้ ตามข้อ ๒๓ ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่าให้นําหีบบัตรเก็บรักษาไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
แต่คณะกรรมการเลือกได้นําหีบบัตรไปเก็บรักษาไว้ทส่ี ถานีตํารวจภูธรกิง่ อําเภอสากเหล็กจึงเป็ น
การดําเนินการที่ไ ม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ประกอบกับสภาพของหีบบัตรที่ไ ม่มกี ารปิ ด เทปกาว
โดยรอบฝาหีบ บัตรดีถูกมัดรวมกันไว้ ๒๔๒ ใบ บัตรเสียคณะกรรมการเลือ กมิไ ด้สลัก คําว่า
“เสีย” ในบัตรทุกๆ ใบ และไม่มกี ารลงชื่อกรรมการกํากับในบัตรเสีย บัตรเลือกไม่มกี ารใส่ซอง
ปิ ดผนึกไว้ เป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นต่อข้อ ๒๓ ของข้อบังคับข้างต้น และเป็ นการกระทําที่ไม่ได้
ปฏิบ ัติ ต ามรู ป แบบขัน้ ตอน หรือ วิธ ีก ารอัน เป็ น สาระสํ า คัญ ที่ก ฎหมายกํ า หนดไว้ จึง เป็ น
การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกหนังสือสําคัญแสดงหลักฐาน
การเป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๖ ตามแบบ ส.น. ๑๓ ที่ ๑๒๘/๒๕๔๘ ลงวัน ที่
๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่อาจถือเป็ นทีย่ ุตวิ ่า การนับคะแนนครัง้ ที่ ๑ เป็ นการนับคะแนน
ที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ที่ว่า ผลการนับคะแนนครัง้ ที่ ๑
เป็ นไปโดยถูกต้อง จึงรับฟงั ไม่ได้เช่นกัน ดังนัน้ เมือ่ กระบวนการดําเนินการของคณะกรรมการเลือก
เป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังมีการเคลือบแคลงสงสัยในผลการนับคะแนน
การออกหนั ง สือ สํ า คัญ แสดงหลัก ฐานการเป็ น ผู้ใ หญ่ บ้ า นให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๖ ย่ อ มเป็ น
การกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจําต้องมีคาํ บังคับให้เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงหลักฐาน
การเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ตามแบบ ส.น. ๑๓ ที่ ๑๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๘ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนการเลือกตัง้ ผู้ใหญ่บ้านใหม่เป็ นภาระหน้ าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ที่จะต้ องดํ าเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการเลือ กผู้ใ หญ่ บ้า น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ศาลไม่จําต้องมีคําบังคับ พิพากษาเป็ นให้เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงหลักฐาน
การเป็ น ผู้ใ หญ่ บ้า นของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๖ ตามแบบ ส.น. ๑๓ ที่ ๑๒๘/๒๕๔๘ ลงวัน ที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึงวันทีม่ กี ารออกหนังสือดังกล่าว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๗๒/๒๕๕๔)

๖
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบิ ดามารดากับบุตร บิ ดามารดาย่ อมให้ ความช่ วยเหลือเกื้อกูลบุตร
อยู่เสมอแม้ ว่าบุตรจะบรรลุนิติ ภ าวะหรือมี ครอบครัว ส่ วนบุตรก็มีหน้ าที่ ท างศี ลธรรม
จรรยาที่ ต้อ งอุป การะเลี้ ย งดูบิด ามารดา เมื่ อ บุ ต รเป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ แ ละมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่งประสบภาวะขาดทุนและต้องบริ หารกิ จการภายใต้ สญ
ั ญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ที่มีระยะเวลาการซื้อคืน มารดาซึ่ งเป็ นผู้เริ่ มก่อการจัดตัง้ บริ ษทั และบริ หาร
กิ จการโรงแรมก่ อนโอนหุ้นให้ บุตร ย่ อมต้ องให้ ความช่ วยเหลื อเพื่ อให้ กิจการมีรายได้
เพี ยงพอที่ จะปลดเปลื้องภาระหนี้ สินและซื้ อหลักทรัพย์คืน การที่ มารดาดํารงตําแหน่ ง
นายกเทศมนตรี เป็ นหัว หน้ า ส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณหรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
มี ดุ ล พิ นิ จในการพิ จ ารณาหาสถานที่ เ พื่ อ จัด การอบรมสัม มนา ได้ ใ ช้ อ ํา นาจในการ
พิ จารณาเลือกโรงแรมที่ บุตรเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีอาํ นาจบริ หารกิ จการเป็ นสถานที่
จัด การอบรมสัม มนาทุ ก ครัง้ ทัง้ ที่ มี โ รงแรมในระดับ เดี ย วกัน อี ก หลายแห่ ง จึ ง เป็ น
การกระทําโดยมีเจตนาที่ จะเอื้อประโยชน์ ให้ กิจการของครอบครัวมีรายได้เพียงพอที่ จะ
ปลดเปลื้องภาระหนี้ สินมิ ให้ ผิดสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย
โดยทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็ นคู่สญ
ั ญา อันเป็ นลักษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ส มัค รรับเลือ กตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรี และ
ได้คะแนนลําดับสองรองจากนาง ป. ได้รอ้ งเรียนต่อผูถ้ ูกฟ้องคดี (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) กล่าวหา
นาง ป. ว่า ในขณะดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรี (ในวาระทีผ่ ่านมา) มีพฤติการณ์หรือการกระทํา
ที่เข้าข่ายเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่เทศบาลกระทํากับบริษทั อ. จํากัด ซึ่งเป็ น
เจ้าของและผูป้ ระกอบกิจการโรงแรม ร. ซึง่ แม้นาง ป. จะลาออกจากการเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แล้ว แต่ได้ให้สามีและบุตรดําเนินการแทน โดยในการประชุมสัมมนาตามโครงการต่างๆ
ของเทศบาลได้จดั ทีโ่ รงแรมดังกล่าว แต่จากการสอบสวนตามข้อร้องเรียนสรุปผลการสอบสวนว่า
เทศบาลได้ทําสัญญากับโรงแรม ร. โดยไม่ปรากฏว่านาง ป. เป็ นผู้ถอื หุ้นหรือมีอํานาจบริหาร
จัดการบริษทั อ. จํากัด และมิได้มหี ลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่แสดงว่านาง ป. ได้ใช้อํานาจ
หน้ าที่ในตําแหน่ งนายกเทศมนตรีสงการหรื
ั่
อดําเนินการอย่างใด เพื่อให้เทศบาลทําสัญญากับ
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โรงแรม ร. ในการจัดประชุมสัมมนา ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีคําวินิจฉัยว่านาง ป. ไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่เทศบาลกระทํากับโรงแรม ร. ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีทจ่ี ะ
ได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรี หากนาง ป. เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ จึงนํ าคดีมาฟ้อง
ต่อศาลขอให้เพิกถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีดงั กล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า แม้กรรมสิทธิ ์ในโรงแรม ร. จะได้โอนเป็ นของ
ธนาคารเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ตาม แต่ธนาคารก็ให้บริษทั อ. เช่าทีด่ นิ รวม ๑๗ แปลง
ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงแรม ร. พร้อมสิง่ ปลูกสร้างได้ภายในกําหนดระยะเวลา บริษทั อ. จึงสามารถ
ประกอบกิจการโรงแรม ร. ภายในขอบวัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง้ บริษัท อ. ได้ และบุตรของ
นาง ป. ซึ่งเป็ นกรรมการผู้มอี ํานาจจัดการแทนบริษทั ย่อมมีอํานาจบริหารกิจการของบริษทั อ.
และโรงแรม ร. ภายใต้เ งื่อ นไขตามสัญ ญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด งั กล่าวได้ หากบริษัท อ.
มีผลประกอบการที่ด ีมรี ายได้เ พิม่ ขึ้นจะทําให้ส ามารถชําระหนี้ และซื้อ กิจการโรงแรมคืนจาก
ธนาคาร ก. ได้ก่อนจะครบกําหนดเวลาซือ้ คืน (๕ ปี) ซึง่ นาง ป. เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อการจัดตัง้ บริษทั อ.
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผู้ถือ หุ้น ๗ คน แม้ว่ าบริษัท อ. จะเป็ นนิ ติบุค คล
แยกต่างหากจากผู้ถอื หุ้นโดยมีกรรมการเป็ นผูแ้ ทนนิติบุคคล กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามมติ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่และนาง ด. ซึ่งเป็ นกรรมการผู้มอี ํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทต่ างก็เป็ นบุตรของนาง ป.
แม้นาง ป. และนาย ส. (สามี) ไม่มหี นุ้ อยูใ่ นบริษทั อ. เนื่องจากได้โอนหุน้ ทัง้ หมดในส่วนของตน
ให้แก่บุตรโดยการยกให้ แต่โดยทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร บิดามารดาย่อมต้อง
ให้ความช่ วยเหลือเกื้อ กู ล บุ ต รของตนอยู่เ สมอแม้บุต รจะบรรลุ นิติภาวะหรือมีค รอบครัว แล้ว
ส่วนบุตรนัน้ ก็มหี น้าทีท่ างศีลธรรมจรรยาทีต่ ้องอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา เมื่อพิจารณาถึงภาระ
หนี้สนิ ตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซง่ึ เป็ นเงินจํานวนมาก ประกอบกับนาง ป. เป็ นผูร้ เิ ริม่
ก่อการและจัดตัง้ เป็ นบริษทั อ. และบริหารกิจการก่ อนจะโอนหุ้นให้บุตร นาง ป. ย่อมไม่อาจ
ยอมให้บุต รของตนซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ แ ละเป็ น กรรมการผู้มอี ํ านาจลงชื่อ ผูก พันบริษัท
ต้องเดือดร้อนเสียหาย อีกทัง้ ทรัพย์สนิ ของบริษทั อ. ซึ่งเป็ นธุรกิจของครอบครัว อาจจะต้อง
ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของบุคคลภายนอกหากผูบ้ ริหารบริษทั ไม่สามารถชําระหนี้ได้ทงั ้ หมด ประกอบกับ
การผิดนัด ชําระหนี้ จะมีผลให้ธ นาคารมีส ิทธิเลิกสัญ ญาและย้อ นกลับไปเรียกหนี้ส่ ว นที่ลดให้
และปรับดอกเบี้ยที่ค้างชําระเป็ นอัตราผิดนัด นาง ป. จึงต้องให้ความช่ว ยเหลือแก่ บริษัท อ.
และโรงแรม ร. ทางอ้อม เพื่อให้กจิ การมีรายได้มากขึน้ หรือเพียงพอทีจ่ ะปลดเปลือ้ งภาระหนี้สนิ

๒
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ทัง้ หมดและซื้อ หลัก ทรัพ ย์จํานอง รวมทัง้ ธุ รกิจคืนจากธนาคารก่ อ นครบกํ าหนดเวลาซื้อ คืน
ด้ว ยวิธ ีก ารพิจารณาอนุ มตั ิโ ครงการประชุ มนายกเทศมนตรีแ ละปลัดเทศบาล โดยให้จดั ขึ้น
ณ โรงแรม ร. ซึง่ ใช้งบประมาณจากเงินสํารองจ่ายของเทศบาลและได้ลงชื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในบันทึก
ตกลงการจ้าง เมือ่ การอนุ มตั ดิ งั กล่าวได้กระทําในขณะนาง ป. ดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรี ซึง่ เป็ น
ผู้มอี ํานาจหน้ าที่ในการสัง่ อนุ ญาต และอนุ มตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ นาง ป. ยัง เป็ นหัว หน้ าส่ ว นราชการเจ้าของ
งบประมาณหรือผู้บริหารท้องถิน่ ซึ่งมีดุลพินิจในการพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดการอบรมสัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๑๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้ว่ าภายในเขตเทศบาลยังมีโรงแรมที่มคี วามพร้อมสํ าหรับการจัด
ประชุมสัมมนาดังกล่าวได้ในระดับเดียวกันอีกหลายแห่ง แต่นาง ป. ก็เลือกทีจ่ ะจัดประชุมสัมมนา
ที่โรงแรม ร. ทุกครัง้ กรณีจงึ เห็นได้ว่าเทศบาลโดยนาง ป. ขณะดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรี
ได้ใช้อํานาจในการพิจารณาเลือกโรงแรม ร. เป็ นสถานที่จดั ประชุมสัมมนา โดยมีเจตนาที่จะ
เอือ้ ประโยชน์ให้แก่บริษทั อ. เพื่อให้มรี ายได้เพียงพอทีจ่ ะปลดเปลือ้ งภาระหนี้สนิ มิให้ผดิ สัญญา
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบั ธนาคารและซื้อหลักทรัพย์จํานอง รวมทัง้ ธุรกิจโรงแรมคืนจาก
ธนาคารก่อนครบกําหนดเวลาซื้อคืน จึงเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็ น
คู่ส ัญญากับโรงแรม ร. ตามมาตรา ๔๘ จตุ ทศ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็ นผลให้นาง ป. ต้องตกเป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ น
นายกเทศมนตรีต ามมาตรา ๔๕ (๑๗) แห่ ง พระราชบัญ ญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และต้องพ้นจากตําแหน่ งนายกเทศมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ และกระทําการฝ่าฝื นมาตรา ๔๘ จตุ ทศ มาตรา ๔๘ ปญั จทศ
วรรคหนึ่ง (๔) (๕) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ฉะนัน้ คําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๐๙/๒๕๕๔)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
นายกเทศมนตรี เ ป็ นหัว หน้ า ฝ่ ายบริ ห ารของหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีอาํ นาจสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างและลงนามในสัญญาตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ นายกเทศมนตรี
อนุ มตั ิ จ้างห้ างหุ้นส่ วนจํากัดที่ มีบุตรเขยเป็ นหุ้นส่ วนผู้จดั การซึ่ งต้ องรับผิ ดในบรรดาหนี้
ของห้ างหุ้นส่ วนไม่มีจาํ กัดจํานวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และบุตรสาว
ทํางานอยู่ที่สาํ นั กงานปลัดเทศบาล ประกอบกับการอนุ มตั ิ สงซื
ั ่ ้ อหรือสังจ้
่ างเป็ นคําสัง่
ทางปกครองตามข้อ ๑ (๒) แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณี จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
นายกเทศมนตรี มี เ หตุ ซึ่ ง มี ส ภาพร้ า ยแรงอัน อาจทํา ให้ ก ารพิ จ ารณาทางปกครอง
ไม่เป็ นกลาง และเมื่อไม่ ได้ ดาํ เนิ นการตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
วิ ธี ปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึง ถือว่ านายกเทศมนตรีได้ เข้าไปมีส่ วน
ได้ เ สี ย ทางอ้ อ มในสั ญ ญาที่ เ ทศบาลตํ า บลเป็ นคู่ ส ั ญ ญาหรื อ ในกิ จการที่ ก ระทํ า
ให้ แ ก่ เ ทศบาลหรื อ ที่ เ ทศบาลจะกระทํ า ตามมาตรา ๔๘ จตุ ท ศ วรรคหนึ่ ง (๓)
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีตงั ้ แต่วนั ที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๔๘ จนครบวาระการดํารงตําแหน่ งในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่ก่อนครบวาระมีผู้รอ้ งเรียน
ว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในสัญญาโดยทางอ้อมกับเทศบาลและผู้ถูกฟ้องคดี (ผูว้ ่าราชการ
จังหวัด) มีคําสังที
่ ่ ๑๓๑๘/๒๕๕๒ วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญาโดยทางอ้อม
กับ เทศบาลด้ว ยการให้ห้า งหุ้นส่ ว นจํา กัด ท. ซึ่ง มีบุ ต รเขยเป็ น หุ้นส่ ว นผู้จ ดั การเข้ามาเป็ น
คู่สญ
ั ญาในการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขตเทศบาลโดยวิธตี กลงราคา
เนื่องจากเงินทีไ่ ด้จากการรับจ้างส่วนหนึ่งจะเป็ นสินสมรส ซึ่งบุตรสาวของผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิได้รบั
ตามมาตรา ๑๔๗๐ ประกอบกับมาตรา ๑๔๗๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และบุ ต รมีห น้ าที่จะต้อ งอุ ปการะเลี้ย งดู บิด าตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ทําให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งนายกเทศมนตรีตงั ้ แต่วนั ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘
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และมีผลให้ขาดคุณสมบัตใิ นการลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรีในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็ นคําสังที
่ ่ออกโดยไม่ชอบด้วย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังที
่ ่ ๑๓๑๘/๒๕๕๒
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งเป็ นนายกเทศมนตรี
มีอํานาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็ นหัว หน้ าฝ่า ยบริห ารของหน่ ว ย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามนัยข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
มีอํานาจสังซื
่ ้อ หรือ สังจ้
่ างโดยไม่จํากัดวงเงินและลงนามในสัญญาตามข้อ ๕๗ และข้อ ๑๒๕
ของระเบียบเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้อ งคดีไ ด้อ นุ มตั ิซ่อ มแซมถนนลูกรังและหินคลุ กในเขตเทศบาล
ตามที่ช่างโยธาทําบันทึกเสนอขออนุ มตั ิ และได้อนุ มตั จิ า้ งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก
ในเขตเทศบาลตามที่เ จ้า หน้ า ที่พ ัส ดุ เ สนอให้ จ้า งห้า งหุ้น ส่ ว นจํา กัด ท. โดยวิธ ีต กลงราคา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการพัส ดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โดยห้างหุน้ ส่วนจํากัด ท. มีนาย ช.
ซึ่งสมรสกับบุ ตรสาวของผู้ฟ้องคดีท่ที ํางานอยู่ท่สี ํานักงานปลัดเทศบาลเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี
เป็ นหุ้นส่วนผูจ้ ดั การ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗๗ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐๘๗ ต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุน้ ส่วนไม่มจี าํ กัดจํานวน และผู้ฟ้องคดีกไ็ ด้รถู้ งึ
ความข้อ นี้ด ีอ ยู่แ ล้ว ในเวลาที่อ นุ มตั ิใ ห้ทํา สัญ ญาจ้างตามที่ปรากฏในหลัก ฐานการขออนุ ม ตั ิ
ประกอบกับการอนุ มตั สิ งซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ างเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามข้อ ๑ (๒) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติว ิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมสี ภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็ นกลางและผู้ฟ้องคดีจะทําการพิจารณาทางปกครองในกรณีเรื่องนี้ไม่ได้ตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูฟ้ ้ องคดีชอบทีจ่ ะ
ดําเนินการตามวรรคสองของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวทีก่ ําหนดว่า (๑) ถ้าผู้นัน้
เห็นเองว่าตนมีกรณีดงั กล่าว ให้ผู้นัน้ หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา
เหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณี (๒) ถ้ามีคู่กรณีคดั ค้านว่าผูน้ ัน้
มีเหตุดงั กล่าว หากผู้นัน้ เห็นว่าตนไม่มเี หตุตามที่คดั ค้านนัน้ ผูน้ ัน้ จะทําการพิจารณาเรื่องต่อไป

๒
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ก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่ กรณี
(๓) ให้ผู้บงั คับบัญ ชาของผู้นัน้ หรือ คณะกรรมการที่มอี ํ านาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่ง ผู้นัน้
เป็ นกรรมการอยู่มคี ําสังหรื
่ อ มีมติโ ดยไม่ชกั ช้าแล้ว แต่ ก รณีว่ าผู้นั น้ มีอํ านาจในการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนัน้ หรือไม่ และตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึ่งหมายความรวมถึง ผูซ้ ง่ึ กฎหมายกําหนดให้มอี ํานาจกํากับ
หรือควบคุมดูแล สําหรับกรณีของเจ้าหน้ าที่ท่ไี ม่มผี ู้บงั คับบัญชาโดยตรงและนายกรัฐมนตรี
สําหรับกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ เป็ นรัฐมนตรี ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอนุ มตั จิ า้ งห้างหุน้ ส่วนจํากัด ท.
ทีม่ บี ุตรเขยของตนเป็ นหุ้นส่วนผูจ้ ดั การให้ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก
ในเขตเทศบาลตําบลโดยวิธตี กลงราคากับเทศบาลตําบล โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดี
ได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จึง เป็ น กรณี ท่ีถือ ได้ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้เ ข้า ไปมีส่ ว นได้เ สีย ทางอ้ อ มในสัญ ญาที่เ ทศบาลตํ า บล
เป็ น คู่ ส ัญ ญา หรือ ในกิ จ การที่ ก ระทํ า ให้ แ ก่ เ ทศบาลตํ า บล หรือ ที่ เ ทศบาลตํ า บลจะกระทํ า
ตามมาตรา ๔๘ จตุ ทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และผู้ฟ้ อ งคดีต้อ งพ้นจากตํ า แหน่ ง
ั จทศ (๕) แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
นายกเทศมนตรีต ามมาตรา ๔๘ ป ญ
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ การมีคําสังที
่ ่ ๑๓๑๘/๒๕๕๒
วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมสี ่ วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญากับเทศบาล ทําให้ผู้ฟ้ องคดีต้องพ้นจาก
นายกเทศมนตรีจงึ ไม่เ ป็ นการกระทําที่ไ ม่ชอบด้ว ยกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อ เท็จจริง ในคดีน้ี
ยังแตกต่ างจากข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๗๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๖/๒๕๔๗
โดยคดีน้ีผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มอี ํานาจตามข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการอนุ มตั สิ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างทุกวิธ ี
ที่ใ ช้ จ่ า ยจากเงิน รายได้ น อกจากที่กํ า หนดไว้ ใ นข้อ ๕๘ และข้ อ ๕๙ โดยไม่ จํ า กัด วงเงิน
และมีอํ า นาจตามข้ อ ๑๒๕ แห่ ง ระเบี ย บดัง กล่ า ว ในการลงนามในสัญ ญาในการจัด หา
ตามระเบียบดังกล่าว แต่ในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๗๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ อ. ๗๖/๒๕๔๗
บุ ค คลที่ถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ น ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ในสัญ ญามิไ ด้ดํา รงตํ า แหน่ ง เป็ น นายกเทศมนตรี
หรือ เทศมนตรี ใ นคณะเทศมนตรีข องเทศบาลซึ่ ง เป็ น ผู้ ค วบคุ ม และมีห น้ า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบ
ในการบริหารงานของเทศบาลที่จะมีอํานาจเกี่ยวกับการสังจ้
่ างและทําสัญญาดังกล่าวกับเทศบาล
เช่ นผู้ฟ้ องคดีในคดีน้ี และแม้จะเป็ นความจริงตามที่ผู้ฟ้ องคดีอุ ทธรณ์ ว่า ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ท.
เคยเป็ นคู่สญ
ั ญากับเทศบาลมาแล้วก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะเข้าดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีและไม่ได้
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รับการอุ ปการะเลี้ยงดูจากบุต รสาวและการมีส ิทธิรบั มรดกของบุ ตรสาว เป็ นเรื่องที่ไม่แน่ นอน
รวมทัง้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับห้างหุ้นส่วนจํากัด ท. ก็ตาม แต่เหตุดงั กล่าวก็ไม่ทําให้ผู้ฟ้องคดี
ไม่ ม ี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ดํ า รงตํ า แหน่ งนายกเทศมนตรี ต ามมาตรา ๔๘ จตุ ท ศ (๓)
แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรี
ตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๘/๒๕๕๕)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
เมื่อพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ให้ อาํ นาจนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ จะแต่ งตัง้ และถอดถอนรองนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บล นายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลจึ ง มี อ ํา นาจที่ จะแต่ ง ตัง้ บุค คลที่ มี
คุณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้ อ งห้ ามและที่ ตนไว้ วางใจเป็ นรองนายกองค์การบริ ห าร
ส่ วนตําบล อี กทัง้ ยัง มี อ ํานาจที่ จะถอดถอนรองนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลหรื อ
ให้ ร องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพ้ น จากตํา แหน่ งเมื่ อ หมดความไว้ วางใจได้
โดยไม่ ถื อ เป็ นการลงโทษ และถึ ง แม้ จ ะเป็ นคํ า สั ง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเหตุ ผ ลของ
เรื่ อ งก็ไ ม่อ ยู่ ในบัง คับ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ปฏิ บ ตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดัง นั ้น การที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
ใช้ ดุลพิ นิจออกคําสังถอดถอนรองนายกองค์
่
การบริ หารส่ วนตําบลให้ พ้นจากตําแหน่ ง
เพราะการกระทําหรือพฤติ การณ์ ของรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ ไม่ปฏิ บตั ิ
ตามนโยบายและไม่ ส นองนโยบายของผู้ บ ริ หารท้ อ งถิ่ น โดยมิ ไ ด้ ร ับ ฟั ง คู่ ก รณี
ในกระบวนการออกคําสังและมิ
่
ได้จดั ให้ มีเหตุผลไว้ในคําสังหรื
่ อเอกสารแนบท้ ายคําสัง่
จึงไม่อาจถือเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั แต่ งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งรองนายกองค์ก าร
บริหารส่วนตําบล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) มีคําสังลงวั
่ นที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งเนื่องจากไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและไม่สนอง
นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่ สร้างความแตกแยกให้กบั คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วย
กับ คํ า สัง่ ดัง กล่ า ว เพราะไม่ ไ ด้ใ ห้โ อกาสได้ท ราบข้อ เท็จ จริง และโต้ แ ย้ง ไม่ ม ีก ารสอบสวน
ก่อนออกคําสังและไม่
่
ได้ให้เหตุ ผลประกอบการออกคําสัง่ และการออกคําสังดั
่ งกล่าวเป็ นการ
กระทํ า ละเมิด ต่ อ ผู้ฟ้ องคดี จึง ขอให้ศ าลมีคํ า พิพ ากษาหรือ คํา สัง่ ให้เ พิก ถอนคํ า สัง่ ลงวัน ที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
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ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า แม้ คํ า สัง่ ลงวัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๔๙
ที่ให้ผู้ฟ้ องคดีพ้นจากตํ าแหน่ ง รองนายกองค์การบริหารส่ วนตําบลจะเป็ นคําสังทางปกครอง
่
ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็ นคําสัง่
ทางปกครองทีก่ ระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทัง้ ยังเป็ นคําสังทางปกครองที
่
ท่ ําเป็ นหนังสือก็ตาม
แต่ เ มื่อ ตามมาตรา ๕๘/๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตัง้ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน
และอาจแต่ ง ตั ง้ เลขานุ การนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลคนหนึ่ ง ซึ่ ง มิไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ และมาตรา ๕๙ บัญญัตวิ ่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้ าที่ (๓) แต่งตัง้ และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัตวิ ่า รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ งเมื่อ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสังให้
่
พ้นจากตําแหน่ ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้องรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการต่ อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จึงมีดุลพินิจที่จะแต่ งตัง้ บุคคล
ซึ่ง มิใ ช่ ส มาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลที่ม ีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้า มตาม
มาตรา ๕๘/๑ และทีต่ นไว้วางใจ เป็ นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
ในการบริห ารราชการขององค์การบริหารส่ วนตํ าบลและถอดถอนรองนายกองค์ก ารบริห าร
ส่ ว นตํ า บล หรื อ สั ง่ ให้ ร องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพ้ น จากตํ า แหน่ งเมื่ อ ตน
หมดความไว้ ว างใจแล้ ว ซึ่ง โดยสภาพการที่น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลใช้ ดุ ล พินิ จ
มีคําสังถอดถอนรองนายกองค์
่
การบริหารส่วนตําบลหรือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ผูใ้ ดพ้นจากตําแหน่ ง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหมดความไว้วางใจในตัวรองนายก
องค์การบริหารส่ วนตํ าบลผู้นัน้ ไม่อ าจจะถือ ได้ว่ าเป็ น การลงโทษรองนายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตําบลผูน้ นั ้ ทัง้ การกระทําหรือพฤติการณ์ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทีเ่ ป็ นเหตุ
ให้ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลเสื่อ มหรือ หมดความไว้ ว างใจลง ก็ ไ ม่ จํา เป็ น ต้ อ งเป็ น

๒
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การกระทําหรือพฤติการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจจะเป็ น
การกระทําหรือพฤติการณ์ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้นัน้ โดยรวมก็ได้ ดังนัน้
จึง เห็นได้ชดั ว่าโดยเหตุ ผ ลของเรื่อ งการที่นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตําบลใช้ดุล พินิจมีคําสัง่
ถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใด
พ้นจากตําแหน่ ง ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
สังให้
่ ผู้ฟ้ องคดีพ้น จากตํ า แหน่ ง รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล โดยมิไ ด้ร บั ฟ งั คู่ ก รณี
ในกระบวนการออกคําสังดั
่ งกล่าวก่อนที่จะออกคําสังและมิ
่
ได้จดั ให้มเี หตุผล ซึ่งประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง อันเป็ นสาระสําคัญ ข้อ กฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุ นในการ
ใช้ดุ ล พินิจไว้ใ นคําสังหรื
่ อ ในเอกสารแนบท้ายคําสังดั
่ งกล่าวโดยละเอียด จึงไม่อ าจถือ ได้ว่า
เป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่อ งจากไม่เป็ นไปตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือ วิธ ีการ
อันเป็ นสาระสําคัญ ที่กําหนดไว้สําหรับการกระทําดังกล่ าวแต่ อย่างใด และเมื่อตามกฎหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีดุลพินิจที่จะแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่มคี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีต่ นไว้วางใจเป็ นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และให้
บุ คคลเช่ นว่ านัน้ อยู่ในตํ าแหน่ งรองนายกองค์การบริหารส่ วนตําบลได้นานเพียงตราบเท่ าที่ตน
ยังไว้วางใจในตัวบุคคลนัน้ อยูเ่ ท่านัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและไม่สนองนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสร้างความแตกแยกให้กบั คณะผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ ซึง่ หมายความว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ หมดความไว้วางใจผูฟ้ ้ องคดีแล้วโดยสิน้ เชิง จึงไม่อาจ
ถือได้ว่าเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด และเมื่อ
การมีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้ผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ไม่ใช่การกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กระทําละเมิด
ต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบตั หิ น้ าที่ท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดจะต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๙๖/๒๕๕๕)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การกระทําที่ จะถือว่าเป็ นผู้มีอิทธิ พลหรือเสี ยชื่ อในทางพาลหรือทางทุจริ ต
หรื อ เสื่ อ มเสี ยในทางศี ลธรรมต้ องพิ จารณาข้ อเท็ จจริ ง ในขณะที่ มี การสมัครรับเลื อ ก
เป็ นผู้ใหญ่ บ้าน เมื่อ ผู้สมัค รรับเลื อ กเป็ นผู้ใหญ่ บ้านต้ อ งคําพิ พ ากษาคดี อ าญาล่วงพ้ น
มานานและขณะสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่ จะ
บ่งชี้ ว่ามี พฤติ การณ์ ด งั กล่ าว ผู้สมัค รรับเลื อ กเป็ นผู้ใหญ่ บ้านจึ ง ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
แต่ การที่ ผ้สู มัครรับเลื อกเป็ นผู้ใหญ่ บ้านเป็ นผู้เคยต้ องคําพิ พากษาถึ งที่ สุดว่ าได้ กระทํา
ความผิ ดอันมีลกั ษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้ องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และไม่ได้ รบั ประโยชน์ จากการล้างมลทิ นเนื่ องจากมิ ได้
ลบล้ า งการกระทํา ความผิ ด อัน เป็ นเหตุใ ห้ ถ กู ลงโทษด้ ว ย คํา สัง่ ให้ พ้ น จากตํา แหน่ ง
ผูใ้ หญ่บ้านและคําสังยกอุ
่
ทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายอําเภอ) ได้มปี ระกาศลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๑ เพื่อ เลือ กผู้ใ หญ่ บ้าน ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ย่นื ใบสมัค รรับเลือ กเป็ น ผู้ใ หญ่ บ้า นตามประกาศ
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตพิ จิ ารณาเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีมคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ซึง่ ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ม ี
คําสังที
่ ่ ๓๑๖/๒๕๕๑ แต่งตัง้ ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่นาย ภ. ได้รอ้ งคัดค้านคุณสมบัติ
ของผู้ฟ้องคดีว่าเป็ นผู้มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๘) (๑๑) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เนื่องจากเป็ นผู้มอี ทิ ธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือ
ทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมและเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพนันในฐานความผิดเป็ นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก และต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี ําสัง่
ที่ ๖๕๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น ผูฟ้ ้ องคดี
อุทธรณ์คําสัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังที
่ ่ ๖๕๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ นและเพิกถอนคําสังยกอุ
่ ทธรณ์
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ศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ย ว่ า ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติ
ลัก ษณะปกครองท้ อ งที่ พระพุ ท ธศัก ราช ๒๔๕๗ กํ า หนดแต่ เ พีย งว่ า “ไม่ เ ป็ น ผู้เ คยต้ อ ง
คําพิพากษาถึงที่สุดได้กระทําผิด” ฉะนัน้ โดยบทบัญญัตดิ งั กล่าวหมายความว่า เพียงแต่เป็ น
ผูเ้ คยต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าได้กระทําผิดตามกฎหมายทีร่ ะบุฉบับใดฉบับหนึ่ง ก็ถอื ว่ามีลกั ษณะ
ต้องห้ามมิให้เป็ นผู้มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่ได้พจิ ารณาว่าผูก้ ระทําผิดจะต้อง
ได้รบั โทษตามฐานความผิดที่ได้กระทําตามที่ศาลมีคําพิพากษาหรือไม่อย่างไร และตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องโทษในกรณี
ความผิดต่างๆ โดยให้ถอื ว่าผูน้ นั ้ มิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนัน้ ๆ แต่สําหรับการกระทํา
ความผิดอันเป็ นเหตุให้ถูกลงโทษหรือคําพิพากษาที่พพิ ากษาว่าได้กระทําผิดนัน้ ไม่ปรากฏว่า
มีบทบัญญัตมิ าตราใดในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวทีก่ ําหนดให้ลบล้างการกระทําความผิดอันเป็ น
เหตุ ให้ถู กลงโทษนัน้ หรือให้ล้างมลทินว่าไม่เคยต้องคําพิพากษาว่ าให้กระทําผิดไว้แต่ อ ย่างใด
ดังนัน้ ผู้ท่เี คยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงไม่ได้รบั ประโยชน์ จากการล้างมลทินตาม
พระราชบัญญัตลิ ้างมลทินฯ ในอันทีจ่ ะอ้างสิทธิเพื่อสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านได้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
เคยต้อ งคําพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ว่ ากระทํา ความผิด ตามพระราชบัญ ญัติก ารพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
ในฐานความผิดเป็ นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักในความผิดร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบ โดยศาล
มีคําพิพากษาลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๕๐๐ บาท โทษจําคุกรอลงอาญา ๑ ปี จึงถือว่า
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูท้ ม่ี ลี กั ษณะต้องห้ามไม่ให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั เลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา ๑๒ (๑๑)
แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ส่วนมาตรา ๑๒ (๘) แห่ง
พระราชบัญ ญัติล ัก ษณะปกครองท้อ งที่ พระพุ ท ธศัก ราช ๒๔๕๗ เป็ นการกํ า หนดลัก ษณะ
ต้องห้ามอันเป็ นปจั จุบนั ของผูส้ มัครในขณะทีม่ กี ารสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น เพราะกฎหมาย
มิได้ใช้ถ้อยคําว่า “ไม่เป็ นผู้เคย” กํากับไว้ดงั เช่นความในมาตรา ๑๒ (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ
(๑๓) แห่ ง พระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท้องที่ พระพุ ทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้ามของผู้ส มัค รรับเลือ กเป็ นผู้ใ หญ่ บ้าน
จะต้องพิจารณาว่าในขณะทีม่ กี ารสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บา้ น ผู้สมัครคนใดมีลกั ษณะเข้าข่าย
เป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมหรือไม่ อันถือ
เป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการทีจ่ ะพิจารณาตามข้อเท็จจริงทีป่ รากฏในช่วงเวลานัน้ ดังนี้ แม้ว่า
พฤติกรรมการกระทําความผิดของผู้ฟ้องคดีอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็ นผู้เสียชื่อในทางพาล

๒
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หรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมก็ตาม แต่ โดยที่การกระทําผิดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
ถูกเจ้าพนักงานตํารวจจับกุมในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดรับสมัครให้มกี ารเลือก
ผู้ใหญ่ บ้าน ซึ่งดําเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุ นายน ๒๕๕๑ และกํ าหนดวันเลือก
ผู้ใหญ่ บ้านวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็ น เวลากว่ า ๒ ปี ๖ เดือ น พฤติก ารณ์ ท่ีผู้ฟ้ องคดี
ต้อ งคําพิพ ากษาในคดีอาญาดังกล่ าวจึงล่วงพ้นมาเป็ นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งไม่อาจถือได้ว่ า
ในขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ผูฟ้ ้ องคดีมพี ฤติการณ์ดงั กล่าว การนํ าพฤติการณ์
ดังกล่าวเพียงประการเดียวมาวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๘)
แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ น่ าจะไม่เป็ นธรรม แต่ควรต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงอื่นประกอบด้วย ซึง่ ก็ไม่มขี อ้ เท็จจริงและพยานหลักฐานทีจ่ ะบ่งชีห้ รือจะทําให้
พิจารณาได้ว่าในขณะที่มกี ารสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีมพี ฤติการณ์เป็ นผู้มอี ทิ ธิพล
หรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมตามนัยมาตรา ๑๒ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดี
จะไม่มลี กั ษณะต้องห้ามของผูท้ จ่ี ะได้รบั เลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แต่ โดยที่ได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ม ี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ดังนัน้ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
มีคําสังที
่ ่ ๖๕๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้าน
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาํ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์จงึ เป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๖๔/๒๕๕๖)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การที่ ม าตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้ สิทธิ แก่คู่กรณี ในการนํ าทนายความหรือที่ ปรึกษา
เข้ ามาในการพิ จารณาทางปกครองได้ ไม่ใช่ ห น้ าที่ ข องเจ้ าหน้ าที่ ห รื อ คณะกรรมการ
สอบสวนฯ ที่ ต้ อ งจัด หาทนายความให้ แ ก่ คู่ก รณี ด ัง เช่ น กรณี จาํ เลยในคดี อ าญา และ
การไม่ได้ แจ้ งสิ ทธิ หรือจัดหาทนายความให้ กไ็ ม่ได้ ทําให้ กระบวนการในการสอบสวน
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ทัง้ การที่ มาตรา ๙๒ แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให้ มีการดําเนิ นการสอบสวนโดยเร็วเพื่อมีคาํ สัง่
ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ ง ก็มิได้กาํ หนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้
แม้นายอําเภอจะได้กาํ หนดระยะเวลาให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ดําเนิ นการให้แล้วเสร็จ
ก็เป็ นเพียงมาตรการเพื่อเร่งรัดการดําเนิ นการเท่ านัน้ ไม่มีผลทําให้ การสอบสวนเสียไป
หรื อไม่ ชอบด้ ว ยกฎหมายและบทบัญ ญัติด งั กล่ าวมิ ได้ มีข้ อจํากัดว่ าการสอบสวนและ
วิ นิจฉั ยจะกระทําหลังจากสมาชิ กภาพสิ้ นสุดลงหรือพ้ นจากตําแหน่ งแล้ วไม่ได้ ดังนั น้
เมื่อ กระบวนการสอบสวนเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมายและการสอบสวนรับฟั งได้ ว่า
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลมิ ไ ด้ บ ริ ห ารราชการให้ เ ป็ นไปตามมาตรา ๕๙ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การออกคําสัง่
ให้ น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพ้ น จากตํา แหน่ ง แม้ ก ระทํา ภายหลัง จากพ้ น จาก
ตําแหน่ งเพราะลาออกแล้ว จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ส. เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นายอําเภอได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ เท็จจริงเพื่อวินิจฉัยพฤติก ารณ์ ของผู้ฟ้ องคดีกรณีศาลจังหวัดได้มคี ําพิพากษาว่ าผู้ฟ้ องคดี
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ฐานปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิชอบ ผลการสอบสวน
คณะกรรมการเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําการอันเป็ นการละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหรือปฏิบตั กิ ารไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย นายอําเภอจึงเสนอความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) พิจารณา และ
ในระหว่างนัน้ ผู้ฟ้องคดีได้ย่นื หนังสือลาออกจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ส.
ต่อนายอําเภอ และนายอําเภอได้มหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบว่าให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ ง
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตํ าบล ส. ตัง้ แต่ ว นั ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็ นต้นไป หลัง จากนัน้
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๔ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๗

๑

21

ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ส. ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือโต้แย้งคําวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดี แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
ยืนยันตามความเห็นเดิม จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์โต้แย้งว่าคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดี
ที่วนิ ิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ส. เป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้ออกโดยไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและวิธกี ารในการพิจารณาทางปกครอง
หลายประการ คือ ประการแรก อ้างว่าในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ไม่ได้แจ้งสิทธิว่ามีสทิ ธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้หรือไม่
จัด ให้มที นายความตามที่ผู้ฟ้ อ งคดีร้อ งขอเพื่อ ช่ ว ยเหลือ ในกรณีด งั กล่ าวแต่ อ ย่างใด เห็นว่า
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึง่ บัญญัตวิ ่า ในการพิจารณาทางปกครองทีค่ ู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมสี ทิ ธิ
นําทนายความหรือทีป่ รึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ ย่อมเห็นได้ว่าเป็ นกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติให้สทิ ธิแก่ คู่กรณีในการนํ าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการพิจารณา
ทางปกครองได้ ไม่ได้บญ
ั ญัติให้เป็ นหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่หรือคณะกรรมการสอบสวนฯ ที่ต้อง
จัดหาทนายความให้ด้วยดังเช่นกรณีของจําเลยในคดีอาญาไม่ การที่คณะกรรมการสอบสวนฯ
ไม่ได้แจ้งสิทธิดงั กล่าวหรือจัดหาทนายความให้แก่ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้ทําให้กระบวนการในการ
สอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ อย่างใด นอกจากนัน้ ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ าผู้ฟ้ องคดี
ได้ขอนํ าทนายความเข้ามาช่วยเหลือ แต่ คณะกรรมการสอบสวนฯ ไม่อนุ ญาตให้ทนายความ
เข้ามาร่วมฟงั หรือช่วยเหลือในการสอบสวนตามทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีกล่าวอ้าง ประการที่ สอง ผูฟ้ ้ องคดี
อ้างว่า การที่คณะกรรมการสอบสวนฯ ดําเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึง่ นายอําเภอผูอ้ อกคําสังได้
่ กําหนดไว้ยอ่ มเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนัน้ เห็นว่า ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัตไิ ว้ว่า เมื่อมีกรณีดงั กล่าวเกิดขึน้ ให้นายอําเภอ
ดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว หาได้กําหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ด้วยไม่ ดังนัน้ การที่นายอําเภอ
ได้กําหนดเวลาไว้ในคําสังว่
่ าให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคําสัง่ จึงเป็ นเพียงมาตรการเพื่อเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ดําเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเท่านัน้ หาได้มผี ลทําให้การสอบสวนเสียไปหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒
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ประการที่ ส าม ผู้ฟ้ องคดีอ้ า งว่ า เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้ล าออกจากตํ าแหน่ ง นายก
องค์การบริห ารส่ว นตํ าบล ส. ไปก่ อนแล้วตามมาตรา ๖๔ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติเ ดียวกัน
ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ไม่อาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งดังกล่าวได้อกี เพราะไม่มตี วั ตนของ
ผู้ดํารงตําแหน่ งอยู่แล้ว ทัง้ เมื่อไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายบัญญัตไิ ว้โดยชัดแจ้งว่าให้วนิ ิจฉัย
ได้แล้ว จึงต้องแปลความและตีความโดยเคร่งครัดจะแปลความในทางขยายผลให้เป็ นโทษแก่
ผู้ฟ้ อ งคดีห าได้ไ ม่นัน้ เห็น ว่ า เมื่อ พิจารณาบทบัญ ญัติของมาตรา ๙๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ดังกล่าว ก็มไิ ด้มขี ้อจํากัดว่าการสอบสวนและวินิจฉัยจะกระทําหลังจากสมาชิกภาพสิน้ สุดลง
หรือพ้นจากตําแหน่ ง แล้วไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามหากมีการแปลความว่ ามีข้อจํากัด เช่นนัน้
ก็จ ะทํ า ให้ม ีก ารหลีก เลี่ย งผลทางกฎหมายในการพ้น จากตํ า แหน่ ง โดยไม่ สุ จ ริต เนื่ อ งจาก
การพ้ น จากตํ า แหน่ ง แต่ ล ะเหตุ ม ี ผ ลทางกฎหมายแตกต่ า งกั น ทัง้ ยัง เป็ น การเปิ ด ช่ อ ง
ให้มกี ารกระทําการอันเป็ นเหตุ ท่ตี ้อ งห้ามได้ แต่ เ มื่อ ถูก สอบสวนก็จะรีบขอลาออกหรือ จงใจ
สร้างเหตุ แห่งการพ้นจากตําแหน่ งของตนขึน้ ด้วยเหตุอ่นื เพื่อให้มผี ลก่อนการวินิจฉัยในเรื่อง
ที่ถู ก กล่ า วหานั น้ การที่ก ฎหมายบัญ ญัติห้า มมิใ ห้ ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ก ระทํ า การ
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ย่อมจะไร้ผล และเป็ นการผิดจากเจตนารมณ์ท่กี ฎหมายมุ่งประสงค์
จะให้ เ กิ ด ผลบัง คับ ใช้ ก รณี ข องเรื่อ งนี้ ก็ เ ช่ น กัน เมื่อ ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ข อลาออกจากตํ า แหน่ ง
ั หาสุ ข ภาพ
นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล ส. โดยอ้ า งเหตุ ค วามจํ า เป็ น ส่ ว นตัว และป ญ
แต่หลังจากพ้นจากตําแหน่ งเพราะการลาออกแล้ว มีการประกาศรับสมัครเลือกตัง้ นายกองค์การ
บริห ารส่ว นตําบล ส. ใหม่ ผู้ฟ้อ งคดีก็ไ ปลงสมัค รรับเลือ กตัง้ อีก อันแสดงให้เ ห็นว่ าเป็ นการ
ลาออกเพื่อหลีกเลีย่ งผลทางกฎหมายทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีกําลังจะวินิจฉัย การแปลความตามทีก่ ล่าว
มาแล้วจึงย่อมมีเหตุผลและตรงตามเจตนารมณ์ท่กี ฎหมายบัญญัตไิ ว้ หาได้เป็ นการแปลความ
เพื่อขยายตัวบทดังทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอุทธรณ์ไม่
เมื่อ กระบวนการสอบสวนพิจารณาทางปกครองตามขัน้ ตอนต่ าง ๆ เป็ นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ ข้อเท็จจริงในทางการสอบสวนรับฟงั ได้ว่าการไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ส. เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การ
บริห ารส่ ว นตํ า บล ส. มิไ ด้ บ ริห ารราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล ส. ให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการตามมาตรา ๕๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตํ า บลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึง เป็ น การละเลยไม่ ป ฏิบ ัติ ต าม
หรือ ปฏิบ ัติก ารไม่ ช อบด้ว ยอํ า นาจหน้ า ที่ต ามนั ย มาตรา ๙๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า ว
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การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี ําวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ส.
และมีคาํ สังยกอุ
่ ทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๘๒/๒๕๕๖)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๖) แห่ ง พระราชบัญญัติ ล ักษณะปกครองท้ องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติลกั ษณะปกครองท้ อ งที่
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ บัญ ญัติ ให้ ผ้ ูใหญ่ บ้ านต้ อ งออกจากตําแหน่ งด้ วยเหตุ ราษฎร
ผู้ มี สิ ทธิ เลื อ กผู้ ใ หญ่ บ้ า นร้ อ งขอให้ อ อกจากตํ า แหน่ ง เป็ นบทบัญ ญั ติ ที่ ค ํ า นึ งถึ ง
ความประสงค์ของราษฎรผู้มีสิทธิ เลือกผู้ใหญ่ บ้านเป็ นสําคัญ การพิ จารณาให้ ผ้ใู หญ่ บ้าน
ออกจากตําแหน่ ง ด้ วยเหตุ ด ังกล่ าวจึ งต้ องพิ จารณาจํานวนเสี ยงจากการลงประชามติ
มากกว่าจํานวนราษฎรที่ ยื่นคําร้องขอต่ ออําเภอ ดังนัน้ เมื่อการดําเนิ นการลงประชามติ
เป็ นไปตามที่ กฎหมายกําหนดและการลงประชามติ เป็ นไปโดยทางลับ โดยไม่ ปรากฏว่ า
ได้ มีการกระทําในทางทุจริ ตหรือการกระทําใดเพื่อให้ การลงประชามติ เป็ นไปโดยมิ ชอบ
หรื อ เบี่ ย งเบนไปจากเจตนาที่ แท้ จ ริ ง ของราษฎร ทัง้ ราษฎรที่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู้ใ หญ่ บ้ า น
ที่ต้องการให้ผใู้ หญ่บ้านออกจากตําแหน่ งมีจาํ นวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของราษฎรผู้มีสิทธิ
เลื อ กผู้ใหญ่ บ้ านในหมู่บ้ าน คําสัง่ ให้ ผ้ดู ํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้านต้ องออกจากตําแหน่ ง
ด้ ว ยเหตุ ร าษฎรผู้ มี สิ ทธิ เลื อ กผู้ ใ หญ่ บ้ า นร้ อ งขอตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๖)
แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ อ งที่ พระพุท ธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) มีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน เนื่องจากมีราษฎรผู้มสี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่ บ้าน
ในหมู่บ้า นร้องขอให้ออกจากตํ าแหน่ งโดยการออกเสียงประชามติเป็ นทางลับตามมาตรา ๑๔
วรรคหนึ่ ง (๖) แห่ งพระราชบัญญัติล กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ฟ้ อ งคดี
จึง มีหนั งสืออุ ทธรณ์ คํ าสัง่ ดังกล่ าว แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ (รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย)
พิจารณาแล้วให้ยกอุ ทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้รอ้ งเรียนบางรายไม่มรี ายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มสี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่ บ้านและการแต่ งตัง้ นาย ว. และนาย ส. เป็ นกรรมการร่วมซึ่งเป็ นผู้รวบรวม
รายชื่อร้องเรียนเป็ นผูด้ ูแลการลงประชามติเป็ นการไม่โปร่งใส แสดงเจตนาไม่บริสุทธิ ์ จึงขอให้
ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังที
่ ใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้านถูกราษฎร
จํานวน ๑๓๑ คน ร้องเรียนกล่าวหาว่าผูฟ้ ้ องคดีมคี วามประพฤติไม่เหมาะสมกับตําแหน่ ง ปฏิบตั หิ น้าที่
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๗
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ไม่สมกับการเป็ นผูน้ ําท้องถิน่ อําเภออินทร์บุรจี งึ มีคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีดงั กล่าว และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดี
มีพฤติการณ์น่าเชื่อตามทีถ่ ูกร้องเรียน แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดี
ออกจากตําแหน่ งได้ อําเภออินทร์บุรจี งึ ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖
ต่ อ มาได้มปี ระกาศอํ าเภออินทร์บุร ี เรื่อง วันลงประชามติ สถานที่ลงประชามติ และระยะเวลา
การเพิม่ ชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มสี ทิ ธิลงประชามติผู้ใหญ่บา้ น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ กําหนดให้ม ี
การลงประชามติในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลาการเปรียญวัดไผ่ขาด และมีคําสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการควบคุมดูแลการลงประชามติจํานวน ๕ คน และคําสังแต่
่ งตัง้ เจ้าหน้ าที่ประจําหน่ วย
ลงประชามติจาํ นวน ๑๐ คน และจัดให้มกี ารประชุมราษฎร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อชีแ้ จง
ถึงคุ ณ สมบัติผู้ล งคะแนน วิธ ีก ารลงคะแนน ตลอดจนวิธ ีก ารลงประชามติแ ละมีคําสังแต่
่ ง ตัง้
เจ้าหน้าที่รกั ษาความสงบ (เพิม่ เติม) จํานวน ๒ คน เมื่อถึงวันลงประชามติเจ้าหน้าทีป่ ระจําหน่ วย
ลงมติได้ประชุมชี้แจงราษฎรกรณีลงประชามติและแต่งตัง้ นาย ว. และนาย ส. เป็ นกรรมการร่วม
ซึง่ ปรากฏว่ามีผูม้ าใช้สทิ ธิลงคะแนนประชามติจาํ นวน ๑๔๑ คน ลงประชามติให้ผูฟ้ ้ องคดีอยู่ใน
ตําแหน่ งจํานวน ๑ คะแนน ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ งจํานวน ๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ
จากจํานวนผู้มสี ิทธิล งคะแนนประชามติผู้ใ หญ่ บ้านตามบัญชีรายชื่อ ผู้มสี ทิ ธิเลือ กผู้ใหญ่ บ้าน
จํานวน ๒๕๗ คน หลังจากนัน้ อําเภออินทร์บุรไี ด้รายงานผลการลงประชามติให้ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ทราบ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผฟู้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น
ตัง้ แต่ ว นั ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ กรณีจงึ เป็ นการดําเนิ นการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๖) แห่ ง
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่ใช้บงั คับในขณะนัน้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ และหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ แล้ว
และเมื่อบทบัญญัตดิ งั กล่าวที่ให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตําแหน่ งด้วยเหตุราษฎรผู้มสี ทิ ธิเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ นในหมู่บ้านนัน้ มีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนร้องขอให้ออกจากตําแหน่ ง เป็ นบทบัญญัติ
ที่กําหนดให้ผู้ใหญ่ บ้านต้องออกจากตําแหน่ งเนื่องจากราษฎรร้องขอ โดยคํานึงถึงความประสงค์
ของราษฎรผู้มสี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่ บ้านเป็ นสําคัญ ซึ่ง การออกจากตําแหน่ งดัง กล่าวเป็ นไปตาม
เสียงส่วนใหญ่ของราษฎร โดยไม่จาํ ต้องพิจารณาถึงการกระทําความผิดของผูใ้ หญ่บา้ นแต่อย่างใด
เมื่อ การลงประชามติได้ กระทํ าในทางลับ และไม่ ปรากฏว่ าได้ ม ีการกระทํ าในทางทุ จริตหรือ
การกระทําใดเพื่อให้ก ารลงประชามติเ ป็ นไปโดยมิชอบหรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แ ท้จริง

๒
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ของราษฎร ประชามติดงั กล่าวย่อมถือเป็ นเจตนาสําคัญของราษฎรที่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดี
ออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้าน อีกทัง้ การดําเนินการลงประชามติได้มกี ารแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ควบคุมการลงประชามติจํานวน ๕ คน และแต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่ประจําหน่ วยลงประชามติจํานวน
๑๒ คน แม้จะมีการแต่งตัง้ นาย ว. และนาย ส. ซึ่งเป็ นผู้ร่วมลงชื่อร้องเรียนเป็ นกรรมการร่วมด้วย
แต่ การเป็ นกรรมการในการลงมติ เป็ นเพียงการควบคุมและนับคะแนนการลงประชามติเ ท่ านัน้
บุคคลทัง้ สองจึงไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการลงประชามติของราษฎรแต่ อย่างใด
จึง ไม่ ทํ า ให้ก ารลงประชามติข าดความเป็ น กลางและไม่ ป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่ า บุ ค คลทัง้ สอง
ได้ก ระทําการหรือ มีพ ฤติก ารณ์ ท่เี ป็ นการกลันแกล้
่
ง หรือ ให้เ ป็ นที่เ สียหายแก่ ผู้ฟ้ อ งคดี หรือ
กระทําการนอกเหนือจากอํานาจหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย และไม่มพี ยานหลักฐานใดที่จะยืนยัน
ได้ว่านาย ว. และนาย ส. กระทําการใดที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี และพิจารณาถึงเจตนารมณ์
ของมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่จะให้
ผูใ้ หญ่บ้านออกจากตําแหน่ ง โดยเหตุทร่ี าษฎรผูม้ สี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่บา้ นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ร้องขอ การพิจารณากรณีน้ีจงึ ต้องคํานึงถึงเจตนาของราษฎรผูม้ สี ทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นในหมู่บา้ นนัน้
เป็ นสําคัญ ซึง่ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) ดังกล่าว ไม่ได้กําหนดรายละเอียดและวิธกี ารร้องขอให้
ออกจากตํ าแหน่ ง ของราษฎรว่ าเป็ นไปโดยสุจริตหรือ ไม่ และเป็ นเสียงส่ว นใหญ่ ของราษฎร
ผู้ ม ีส ิท ธิเ ลือ กผู้ ใ หญ่ บ้ า นในหมู่ บ้ า นนั ้น หรือ ไม่ กระทรวงมหาดไทยจึง กํ า หนดให้ ม ีก าร
ลงประชามติเ พื่อ ตรวจสอบเจตนาที่แ ท้จ ริง ของราษฎรในหมู่บ้า นว่ า ราษฎรที่ม ีส ิท ธิเ ลือ ก
ผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตําแหน่ งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ จึงต้อง
พิจารณาถึง จํานวนเสียงจากการลงประชามติมากกว่าจํานวนราษฎรที่ย่นื คําร้องขอต่ ออําเภอ
อินทร์บุร ี เมื่อปรากฏว่ า มีผู้มาใช้สทิ ธิล งคะแนนประชามติจํานวน ๑๔๑ คน และได้ล งมติใ ห้
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งจํานวน ๑๓๘ คน จากราษฎรผูม้ สี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บา้ นนัน้
จํานวน ๒๕๗ คน ราษฎรทีต่ ้องการให้ผฟู้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งจึงมีมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงฟงั ได้
ว่าเป็ นกรณีท่รี าษฎรผู้มสี ทิ ธิเลือกผู้ใหญ่ บ้านมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนร้องขอให้ออกจาก
ตําแหน่ ง ซึง่ มีผลทําให้ผู้ฟ้องคดีซง่ึ ดํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตําแหน่ งตามมาตรา ๑๔
วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท้อ งที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ แล้ ว คํ า สัง่ ลงวัน ที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๔๘ ทีส่ งให้
ั ่ ผฟู้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ นจึงชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๖๕/๒๕๕๗)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การวิ นิจฉัยให้ ผ้ดู าํ รงตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารตําบลพ้นจากตําแหน่ ง
เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๘/๑ หรือได้ กระทําการอันฝ่ าฝื น
ต่อมาตรา ๖๔/๒ แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเป็ นผู้ข าดคุ ณ สมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรือ มีการกระทําฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายในขณะที่ ผ้นู ั น้
ดํา รงตํ า แหน่ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลในขณะนั ้น หรื อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
เพราะเหตุที่ มีส่ วนได้ เสี ยไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในสัญญาหรื อกิ จการที่ กระทํา
กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นยังไม่ถึงห้ าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตัง้ แต่ เมื่อเหตุที่ทาํ ให้
นายอําเภอมีคาํ วิ นิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่ ง เป็ นเหตุที่เกิ ดขึ้นในอดีต มิ ใช่ เป็ นเหตุที่เกิ ดขึ้น
ในขณะที่ ผ้นู ั น้ ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารตําบลในขณะที่ อ อกคําสังให้
่ พ้นจาก
ตําแหน่ งและมิ ได้ ถกู วิ นิจฉั ยให้ พ้นจากตําแหน่ งเพราะเหตุที่มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้ อมในสัญญาหรือกิ จการที่ กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นยังไม่ถึงห้ าปี
นั บถึ ง วันรับสมัค รเลื อ กตัง้ ทัง้ นายอําเภอไม่มีอ ํานาจวิ นิจฉั ย ตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญ ญั ติ สภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ ง คําวิ นิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่ ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้มมี ติเลือกผูฟ้ ้ องคดีให้ดาํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่ วนตํ าบล ผู้ฟ้ องคดีจงึ ดํารงตํ าแหน่ งนายกองค์การบริห ารส่ วนตํ าบลเรื่อ ยมา
จนพ้นจากตําแหน่ งเพราะครบวาระการดํารงตําแหน่ งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตามบทเฉพาะกาล
ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
ต่ อมาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้รบั การเลือ กตัง้ ใหม่ โ ดยตรงให้ดํารงตํ าแหน่ ง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นสมัยที่สอง แต่นาย ส. นาย ว. และนาย ค. ได้มหี นังสือร้องเรียน
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายอําเภอ) กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญากับองค์การ
บริหารส่ วนตํ าบลโดยได้ลงนามในบันทึกตกลงจ้างเมื่อวันที่ ๒๖ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๗ กับนาย ม.
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บุตรชาย ตามโครงการจ้างเหมาถมดินหน้ าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงมีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่
๙ มิถุ นายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ ฟ้ องคดีพ้นจากตํ าแหน่ งนายกองค์ การบริหารส่ วนตํ าบลตัง้ แต่ ว ันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ยื่นอุ ทธรณ์แ ละผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีห นังสือ แจ้ง
ผลการพิจ ารณาวินิจ ฉัยอุ ทธรณ์ ยนื ตามคํา สังเดิ
่ ม จึง นํ าคดีมาฟ้ อ งขอให้ศ าลมีคํ าพิพ ากษา
หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลปกครองสู ง สุด วิ นิ จฉั ย ว่ า กรณี ท่นี ายอํ า เภอเป็ น ผู้มอี ํ านาจสอบสวน
และวินิจฉัยกรณีมขี ้อสงสัยเกี่ยวกับว่ า นายกองค์การบริหารส่ว นตําบลต้องพ้นจากตําแหน่ ง
เพราะขาดคุ ณ สมบัติห รือ มีล กั ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ หรือ ได้ก ระทํา การอันฝ่าฝื น
ต่อมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติส ภาตํ า บลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล (ฉบับ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม่ นัน้ ต้องเป็ นกรณีท่นี ายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้าม หรือมีการกระทําฝ่าฝื นบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวในขณะที่ผู้นัน้
ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในขณะนัน้ หรือพ้นจากตําแหน่ งคณะผู้บริหาร
ท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ เพราะเหตุท่มี สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
หรือ กิจการที่ก ระทํากับองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นยัง ไม่ถึง ห้าปี นับถึง วันรับสมัค รเลือ กตัง้
แต่ตามข้อเท็จจริงในคดีน้ีได้มกี ารทําหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ว่า ในขณะที่
ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓
ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผูฟ้ ้ องคดีได้ลงนามในบันทึกตกลงจ้างลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
กับนาย ส. บุตรชาย ตามโครงการจ้างเหมาถมดินหน้ าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล อันเป็ น
การกระทําของผูฟ้ ้ องคดีในคราวได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในสมัยทีแ่ ล้ว เหตุแห่งการร้องเรียนทีจ่ ะทําให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําวินิจฉัยให้ผฟู้ ้ องคดีพ้นจาก
ตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มิใช่เป็ นเหตุท่เี กิดขึน้ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ ง
นายกองค์การบริหารตําบลในขณะที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ออกคําสังให้
่ ผู้ฟ้ องคดีพ้นจากตําแหน่ ง
แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจอ้างเหตุท่เี กิดขึน้ ในอดีตก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดํารงตําแหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในครัง้ นี้มาเป็ นเหตุสงให้
ั ่ ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ อีกทัง้ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่ว นตําบล
ในระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และได้ทาํ สัญญาตกลงว่าจ้าง
นาย ส. บุต รชายนั น้ ผู้ฟ้ องคดีมไิ ด้ถู ก วินิจฉั ยให้พ้นจากตํ าแหน่ ง เพราะเหตุ ท่มี สี ่ ว นได้เ สีย
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ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มในสัญ ญาหรือ กิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ยังไม่ถงึ ห้าปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตัง้ และช่วงระยะเวลาทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิก
สภาองค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบลและสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตํ าบลได้ เ ลือกผู้ ฟ้ องคดี
เป็ นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
สภาตํ า บลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ ง
บัญญัตวิ ่า บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะผูบ้ ริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ให้ดํารง
ตําแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีการยุบสภา
วรรคสอง บัญญัตวิ ่า ในกรณีตามวรรคหนึ่งมิให้นําบทบัญญัติ ... มาตรา ๕๘/๑ ... มาตรา ๖๔ ...
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บงั คับจนกว่าจะครบอายุของสภาตําบล สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตัง้ ทัวไปครั
่
ง้ แรกของสภาตําบลหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลนัน้ หลังจากวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ และให้นําบทบัญญัตเิ ดิมก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติน้ี ใ ช้บงั คับแทนในระหว่างเวลาดัง กล่ าว ซึ่งพระราชบัญ ญัติเ ดิม
ก่อนมีการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ นายอํ าเภอไม่มอี ํ านาจวินิจฉัยว่าประธานกรรมการบริห ารหรือ คณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพ้นจากตําแหน่ ง ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกคําสัง่
ลงวันที่ ๙ มิถุ นายน ๒๕๔๘ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีพ้ น จากตํ าแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล
จึงเป็ นการออกคําสังโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๘๙/๒๕๕๗)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
ผู้มี สิ ท ธิ ส มัค รรับ เลื อ กเป็ นผู้ใ หญ่ บ้า นจะต้ อ งมี ภ ูมิ ลาํ เนาหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู่
ประจําซึ่ งใช้ เป็ นสถานที่ อยู่เป็ นแหล่งสําคัญในการดํารงชี วิต และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ในหมู่บ้านติ ดต่ อกันไม่น้อยกว่าสองปี จนถึงวันเลือก และเป็ นผู้ประกอบอาชี พเป็ นหลักฐาน
ซึ่ งภูมิลาํ เนาหรือถิ่ นที่ อยู่ประจําหมายถึง ถิ่ นที่ อยู่อนั เป็ นบ้านที่ พกั อาศัยอยู่เป็ นประจํา
ที่สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ดแู ลทุกข์สุขของราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
ในฐานะผูใ้ หญ่บ้านได้ การที่ ผ้สู มัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านได้พกั อาศัยอยู่ที่บ้านในหมู่บ้าน
อันถือได้ว่ามีภมู ิ ลาํ เนาเดียวกันกับภรรยาตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ซึ่งแม้ว่าจะไปดูแลบ้านและกิ จการให้ กบั บุตรสาวที่ อยู่คนละตําบลเป็ นครัง้ คราว
ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงภูมิลาํ เนาไปอยู่บ้าน
ของบุตรสาวเป็ นการถาวร อีกทัง้ บ้านทัง้ สองหลังอยู่ห่างกันเพียง ๓ กิ โลเมตร กรณี จึงถือได้ว่า
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่ จะสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๓)
แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ องที่ พระพุท ธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ การประกาศให้เป็ น
ผูข้ าดคุณสมบัติและการดําเนิ นการอื่นที่สืบเนื่ องภายหลังจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดี (นายอําเภอ) ได้มปี ระกาศลงวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๒ เพื่อ สมัค รรับ เลือ กผู้ ใ หญ่ บ้า น ผู้ ฟ้ องคดีแ ละนาย ด. ได้ ย่ ืน ใบสมัค รรับ เลือ กเป็ น
ผู้ใหญ่ บ้านตามประกาศดังกล่าว แต่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซ่งึ มีภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็ นประจําที่บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ท่ี ๙
บ้านสะเดา ตําบลบ้านเต่า อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ ติดต่อกันมาแล้วน้อยกว่าสองปี จนถึง
วันเลือ ก และเคยต้องหาคดีอาญาตามกฎหมายว่ าด้วยการพนัน ซึ่ง อาจเป็ นผู้ขาดคุ ณสมบัติ
ในการสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มปี ระกาศบัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือก
เป็ นผู้ใหญ่บา้ นลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให้ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตกิ ารสมัครรับเลือก
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และรับรองให้นาย ด. เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๘
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ผูฟ้ ้ องคดีได้อุทธรณ์คาํ สัง่ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นชอบให้ผฟู้ ้ องคดีขาดคุณสมบัติ
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นําคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนประกาศลงวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตเิ ป็ นผูส้ มัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า มาตรา ๑๒ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติล กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ กํ าหนดให้ผู้ม ีส ิทธิสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้านจะต้องมีคุ ณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ๓ ประการ คือ (๑) มีภมู ลิ าํ เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ประจําอันใช้เป็ นสถานทีอ่ ยู่
เป็ นแหล่ ง สําคัญ ในการดํารงชีวติ (๒) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่ าด้วยการทะเบียน
ราษฎรในหมูบ่ า้ นนัน้ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี จนถึงวันเลือก และ (๓) เป็ นผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพ
เป็ นหลักฐาน และโดยที่มาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
บัญญัติว่า ผู้ใดมีช่อื อยู่ใ นทะเบียนบ้านใด ให้สนั นิษฐานไว้ก่อ นว่าผู้นัน้ อยู่และมีภูมลิ ําเนาอยู่
ณ ที่นั น้ และมาตรา ๓๗ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ บัญญัติว่ า ภู ม ิลํ าเนาของ
บุ คคลธรรมดา ได้ แก่ ถิ่นอันบุ คคลนั น้ มีสถานที่อยู่ เ ป็ น แหล่ ง สํ า คัญ มาตรา ๔๑ บัญ ญัติว่ า
ภู ม ิลํ า เนาย่ อ มเปลี่ย นไปด้ว ยการย้า ยถิ่น ที่อ ยู่ พร้อ มด้ว ยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่ าจะเปลี่ยน
ภูมลิ ําเนา และมาตรา ๔๓ บัญญัตวิ ่า ภูมลิ ําเนาของสามีและภริยา ได้แก่ ถิน่ ทีอ่ ยู่ทส่ี ามีและภริยา
อยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา ดังนัน้ ภูมลิ าํ เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูป่ ระจําจึงหมายถึงถิน่ ทีอ่ ยู่อนั บุคคลนัน้
ใช้เป็ นสถานทีอ่ ยู่เป็ นแหล่งสําคัญประจําในการดํารงชีวติ อันเป็ นบ้านที่พกั อาศัยอยู่เป็ นประจํา
ในหมู่บ้ า นนั น้ ที่ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการดู แ ลทุ ก ข์สุ ข ของราษฎร และรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมูบ่ า้ นนัน้ ในฐานะผูใ้ หญ่บา้ นได้
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ยา้ ยชื่อเข้ามาอยูใ่ นบ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ท่ี ๙
บ้านสะเดา ตําบลบ้านเต่า อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ ตัง้ แต่เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๓
และใช้บา้ นหลังดังกล่าวเป็ นทีพ่ กั อาศัยอยู่ร่วมกับภรรยาจนถึงปจั จุบนั กรณีจงึ ต้องถือว่าผูฟ้ ้ องคดี
มีภูมลิ ําเนาและถิน่ ทีอ่ ยู่ประจําอยู่ทบ่ี า้ นหลังดังกล่าวโดยเป็ นภูมลิ ําเนาเดียวกันกับภรรยาตัง้ แต่
วันดังกล่าวจนถึงปจั จุบนั ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะปรากฏว่า
ผูฟ้ ้ องคดีได้ไปพักอาศัยอยูท่ บ่ี า้ นเลขที่ ๑๘๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบลสระพัง อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ
ซึ่งเป็ นบ้านของบุต รสาวของผู้ฟ้องคดีเพื่อไปช่ วยดูแลบ้านและกิจการต่ าง ๆ ให้ก ับบุตรสาว
เป็ นครัง้ คราวก็ตาม แต่จากรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกถ้อยคํา
ของพยานบุคคลซึง่ เป็ นราษฎรตําบลสระพังให้ถ้อยคําสอดคล้องกันว่า ในระยะ ๕ ถึง ๗ ปี ทีผ่ ่านมา
ผู้ฟ้ องคดีไ ปประกอบอาชีพ และใช้ชีว ิต ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ท่ีบ้า นพัก ของบุ ต รสาว ส่ ว นผู้ฟ้ องคดี
๒
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และพยานบุคคลซึ่งเป็ นราษฎรตําบลบ้านเต่าให้ถ้อยคําสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีมภี ูมลิ ําเนา
อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ ๒๓ หมู่ท่ี ๙ บ้านสะเดา ตําบลบ้านเต่า ซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยอยู่ร่วมกับภรรยาจริง
โดยไม่ ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ยืน ยันว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ย้ายไปพัก อาศัย อยู่เ ป็ น การถาวรหรือ
มีเจตนาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงภูมลิ ําเนาไปอยู่ทบ่ี ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบลสระพัง ซึง่ เป็ นบ้านพัก
ของบุตรสาวแต่ อย่างใด อีกทัง้ บ้านทัง้ สองหลังดังกล่าวมีระยะทางห่างกันเพียง ๓ กิโลเมตร
ใช้เ วลาเดินทางประมาณ ๑๕ นาที นอกจากนี้ ข้อ เท็จจริงยัง ไม่แ น่ ชดั ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีมเี จตนา
ที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงภูมลิ ําเนาไปอยู่บ้านพักของบุตรสาวแทน
บ้านพักทีอ่ ยูร่ ว่ มกับภรรยาจนถึงปจั จุบนั ตามนัยมาตรา ๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนัน้ กรณีจงึ รับฟงั ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มภี ูมลิ ําเนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ประจํา และมีช่อื ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ทีบ่ า้ นเลขที่ ๒๓ หมู่ท่ี ๙ ตําบลบ้านเต่า อําเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูม ิ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือก และถือว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามทีจ่ ะสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ สําหรับข้อกล่าวอ้างที่ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มอี ิทธิพล
หรือ เสี ย ชื่ อ ในทางพาลหรือ ทางทุ จ ริต หรือ เสื่ อ มเสีย ในทางศี ล ธรรมตามมาตรา ๑๒ (๘)
แห่ ง พระราชบัญญัติ ล ักษณะปกครองท้ องที่ พระพุ ทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติ มโดย
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ นัน้ เห็นว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ถูกฟ้องคดีมไิ ด้นํามาใช้เป็ นเหตุผลในการมีคําสังตั
่ ดสิทธิผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
โดยในประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น บ้านสะเดา หมู่ท่ี ๙ ตําบลบ้าน
เต่ า ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระบุเหตุ ผลที่ให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๓)
แห่ งพระราชบัญญัติฉ บับ ดัง กล่ า วเท่ า นั น้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ึง มิอ าจกล่ า วอ้ า งข้อ กล่ า วหาที่ม ิไ ด้
ให้เหตุผลไว้ในประกาศข้างต้นมาตัดสิทธิผฟู้ ้ องคดีได้
ดัง นั ้น การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม ีป ระกาศให้ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ข าดคุ ณ สมบัติต าม
มาตรา ๑๒ (๓) จึงเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ ส่งผลให้ประกาศทีร่ บั รองให้นาย ด.
เป็ นผู้ใหญ่บ้าน และการดําเนินการอื่น ๆ ที่สบื เนื่องภายหลังจากที่มปี ระกาศดังกล่าวทัง้ หมด
ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อ
ผูส้ มัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น บ้านสะเดา หมู่ท่ี ๙ ตําบลบ้านเต่า ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
และประกาศรับรองให้นาย ด. เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น โดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึงวันทีม่ กี ารออกประกาศ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๒๕/๒๕๕๗)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การกําหนดให้ เสนอญัตติ เป็ นการล่วงหน้ ามีเจตนารมณ์ เพื่ อให้ สมาชิ ก
สภาท้องถิ่ นได้มีเวลาเตรียมตัวพิ จารณาญัตติ ที่เสนอก่อนการประชุม และมีโอกาสไตร่ตรอง
ญัตติ อย่างรอบคอบก่อนลงมติ ส่วนการให้ มีสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นรับรองก็เพื่อคัดกรองญัตติ
ที่ ไม่ได้ รบั การสนับสนุนจากสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นมิ ให้ เข้าสู่การพิ จารณาของสภาท้ องถิ่ น
การเสนอญัตติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ นจุด เริ่ ม ต้ นของการดํา เนิ นภารกิ จ ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นให้ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นประโยชน์ แก่ราษฎร
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง เงื่อนไขในการเสนอญัตติ ตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็ นกลไกสําคัญในการควบคุม
การบริ หารท้องถิ่ น และการกระทําที่ ขดั ต่อข้อ ๓๘ เป็ นการไม่ปฏิ บตั ิ ตามขัน้ ตอนหรือวิ ธีการ
อันเป็ นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้
การที่ ประธานสภาเทศบาลได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง สมาชิ ก ให้ เข้ าร่ วมประชุ ม
พร้อมจัดส่งระเบียบวาระการประชุม โดยไม่ปรากฏเรื่องด่วน แต่ในวันประชุมนายกเทศมนตรี
ได้ ยื่นญัตติ โดยไม่ได้ เสนอล่ วงหน้ าและไม่มีสมาชิ กของสภาเทศบาลรับรอง ประกอบกับ
ญัตติ ที่ขออนุมตั ิ นัน้ สามารถที่ จะเสนอล่วงหน้ าและขอให้ สมาชิ กของสภาเทศบาลรับรอง
ตามปกติ ได้ มิ ใช่เรื่องจําเป็ นเร่งด่วน การเสนอญัตติ เป็ นกรณี จาํ เป็ นเร่งด่วนและการอนุญาต
บรรจุญ ัตติ ด ังกล่ าวเข้ าในระเบี ยบวาระการประชุ ม จึ งเป็ นการหลี กเลี่ ยงไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตาม
และขัดต่อข้อ ๓๘ อันมีผลทําให้การเสนอญัตติ คําสังอนุ
่ ญาตให้ บรรจุญตั ติ และมติ ที่ประชุม
ในการประชุมนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2 4

ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ขณะผูฟ้ ้ องคดีเป็ นสมาชิกของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (สภาเทศบาล
ตําบล) ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ประธานสภาเทศบาลตําบล) ได้มปี ระกาศลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑
เรียกประชุ มสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้มหี นัง สือ แจ้งสมาชิก
สภาเทศบาลให้เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบ ซึง่ ไม่ปรากฏว่า
มีญตั ติเรื่องด่วนในวาระที่ ๓ แต่ เมื่อถึงวันประชุมในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
(นายกเทศมนตรี) ได้ย่นื ขอเสนอญัตติต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เป็ นกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนเพื่อขออนุ มตั ิ
จ่ ายเงินสะสมโครงการซ่ อมแซมปรับปรุ ง ถนนลาดยางแทนการจ่ ายเงินทุ นสํ ารองเงินสะสม
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โดยไม่มสี มาชิกรับรอง และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสังอนุ
่ ญาตให้บรรจุญตั ติดงั กล่าวเข้าในระเบียบวาระ
การประชุ ม วาระที่ ๓ เรื่อ งด่ ว น และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ ม ีม ติอ นุ ม ัติใ ห้ จ่ า ยเงิน ดัง กล่ า ว
ต่ อ มา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้มปี ระกาศลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ ก ส์โครงการซ่ อมแซมปรับปรุ งถนนจํ านวน ๓ โครงการ โดยการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟ ลั ต์ติกคอนกรีต ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่าการเสนอญัตติไ ม่มกี ารเสนอล่ วงหน้ าก่ อ นการประชุม
และไม่มสี มาชิกรับรอง อีกทัง้ เป็ นการเสนอญัตติซ้ําซ้อนซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เคยมีมติอนุ มตั ิ
ไว้แ ล้ว มติข องผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ที่อ นุ มตั ิใ ห้จ่ ายเงิน สะสมโครงการซ่ อ มแซมปรับ ปรุ ง ถนน
จึง ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย อันส่ งผลให้ป ระกาศประมู ล จ้า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ช อบ
ด้ว ยกฎหมาย ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง นํ า คดีม าฟ้ องขอให้ศ าลมีคําพิพ ากษาให้คํ าสัง่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ทีอ่ นุ ญาตให้บรรจุญตั ติดงั กล่าวเข้าในระเบียบวาระการประชุม วาระที่ ๓ เรื่องด่วน เป็ นคําสังที
่ ่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในการประชุม และประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า
การเสนอญัตติต่อประธานสภาท้องถิน่ มีเงื่อนไขทีส่ ําคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก ต้องเสนอ
ล่วงหน้าเป็ นหนังสือ เว้นแต่กรณีทอ่ี าจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมได้ และประการทีส่ อง การเสนอ
ญัตติไม่ว่าจะเสนอเป็ นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองอย่างน้อยสองคน
หรือหนึ่งคนในกรณีทส่ี ภาท้องถิน่ มีสมาชิกสภาท้องถิน่ เหลืออยูน่ ้อยกว่าแปดคน เว้นแต่เป็นการเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ โดยผู้บริหารท้องถิน่ หรือราษฎรผู้มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ไม่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรอง ทัง้ นี้ การกําหนดให้เสนอญัตติเป็ นการล่วงหน้ า
มีเจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มเี วลาเตรียมตัวในการพิจารณาญัตติทเ่ี สนอก่อนการประชุม
และมีโอกาสไตร่ตรองญัตติอย่างรอบคอบก่อนลงมติ ส่วนการให้มสี มาชิกสภาท้องถิน่ รับรองนัน้
ก็เพื่อคัดกรองญัตติท่ไี ม่ได้รบั การสนับสนุ นจากสมาชิกสภาท้องถิน่ มิให้เข้าสู่การพิจารณาของ
สภาท้อ งถิ่น เพราะการเปิ ด ประชุ มแต่ ละครัง้ มีระยะเวลาในสมัยประชุ มจํากัด และอาจมีเ รื่อ ง
ที่ต้องพิจารณาจํานวนมาก หากไม่คดั กรองญัตติก่อนอาจทําให้มญ
ี ตั ติเข้าประชุมจํานวนมาก
จนสภาท้องถิน่ ไม่สามารถพิจารณาเรื่องทัง้ หมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเ่ ปิ ดสมัยประชุมได้
นอกจากนี้ การเสนอญัตติเป็ นการเสนอประเด็นปญั หาต่อสภาท้องถิน่ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่
ในฐานะตัวแทนของราษฎรในท้องถิน่ ร่วมกันกําหนดแนวทางการแก้ปญั หาโดยถือคะแนนเสียง
ของที่ประชุมตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดเป็ นมติของสภาท้องถิน่ และเมื่อสภาท้องถิน่ มีมติ
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อย่างใดแล้ว จะผูก พันต่ อ ผู้บริห ารท้อ งถิ่นและสมาชิก สภาท้อ งถิ่น รวมทัง้ ราษฎรในท้อ งถิ่น
ให้ต้องปฏิบตั ติ าม การเสนอญัตติต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของการดําเนินภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิน่
อย่างแท้จริง การกําหนดเงื่อนไขในการเสนอญัตติตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็ นกลไกสําคัญในการควบคุมการบริหาร
ท้องถิ่น และการกระทําที่ขดั ต่อข้อ ๓๘ ของระเบียบดังกล่าวจึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญทีก่ ฎหมายกําหนดไว้
เมื่อ ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มปี ระกาศลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๑ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้ง สมาชิกของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ให้เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับจัดส่งระเบียบ
วาระการประชุมให้ทราบ โดยไม่ปรากฏญัตติเรื่องด่วนอยู่ในวาระที่ ๓ และเมื่อถึงวันประชุ ม
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้ย่นื เสนอญัตติขออนุ มตั จิ ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง
แทนการจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยไม่ได้เสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม
และไม่มสี มาชิกของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ รับรอง อีกทัง้ ญัตติดงั กล่าวมิได้เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ สามารถเสนอญัตติเองได้โดยไม่ต้องมีผูร้ บั รอง การเสนอญัตติของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ จึงขัดต่อข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันส่งผลให้คาํ สังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีอ่ นุ ญาตให้บรรจุญตั ติดงั กล่าวเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมเป็ นคําสังที
่ ข่ ดั ต่อข้อ ๓๘ ของระเบียบดังกล่าวไปด้วย นอกจากนี้ การขออนุ มตั ิ
จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้เคยมีมติ
อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมในโครงการเดียวกันไว้แล้วในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๑ และเรื่องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สามจะทราบเป็ นการภายในว่าการจ่ายเงินดังกล่าว
จะไม่ไ ด้รบั การอนุ มตั ิก็ตาม แต่ ญตั ติขออนุ มตั ิจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
เป็ นกรณีทส่ี ามารถเสนอล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ และสามารถขอให้สมาชิกของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
อย่างน้อยสองคนรับรองก่อนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามปกติได้ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
เสนอญัตติเป็ นกรณีจําเป็ นเร่งด่วน และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสังอนุ
่ ญาตให้บรรจุญตั ติดงั กล่าว
เข้า ในระเบีย บวาระการประชุ ม วาระที่ ๓ ในเรื่อ งด่ ว น ทัง้ ที่ม ิไ ด้เ ป็ น เรื่อ งจํ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
จึงเป็ นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
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ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระเบียบวาระที่ ๓
ทีอ่ นุ มตั จิ า่ ยเงินสะสมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนจึงเป็ นมติทไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนจํานวน ๓ โครงการ โดยการเสริมผิว
ลาดยางแอสฟลั ต์ตกิ คอนกรีต ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
เชิญ ชวนให้ผู้มอี าชีพรับเหมาก่ อสร้างเข้าเสนอราคาทํางานจ้าง และเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของการเสนอราคาให้มกี ารแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม จึงมีสภาพบังคับต่อผูม้ อี าชีพ
รับเหมาก่อสร้างทีม่ คี วามประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะสมาชิกของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
จึง มิได้ อ ยู่ ในบังคับของประกาศดังกล่ าว และมิไ ด้เ ป็ นผู้ไ ด้ร ับ ความเดือ ดร้อ นหรือ เสีย หาย
หรือ อาจจะเดือ ดร้อ นหรือ เสีย หายโดยมิอ าจหลีก เลี่ย งได้อ ัน เนื่ อ งจากการประกาศดังกล่ าว
ผู้ฟ้ องคดีจ ึง มิไ ด้เ ป็ นผู้ ม ีส ิทธิฟ้ องคดีต่ อศาลปกครองในส่ ว นที่ขอเพิกถอนประกาศดัง กล่ าว
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัง้ นี้ ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด คําสังที
่ ่ ๓๖๑/๒๕๕๐
พิพากษาให้เพิกถอนมติในการประชุมของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ ในระเบียบวาระที่ ๓ ทีอ่ นุ มตั ิ
ให้จา่ ยเงินสะสมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ทัง้ นี้ ให้การเพิกถอนมีผลตัง้ แต่วนั ทีม่ มี ติดงั กล่าว
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การที่ สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลเข้าทําสัญญาจ้างกับองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลก่ อ นที่ จ ะได้ ร ับ เลื อ กตั ง้ โดยได้ ส่ ง มอบงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้างได้ ตรวจรับงานแล้ว แม้ว่าขณะที่ สมาชิ กคนดังกล่าวได้ รบั เลือกตัง้ นัน้
จะยังอยู่ในระยะเวลาการคํา้ ประกันความชํารุด บกพร่ องของงานตามใบสังจ้
่ างก็ตาม
แต่ข้อสัญญานี้ เป็ นเพียงการกําหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงาน
จ้างซึ่ งผู้รบั จ้างมีหน้ าที่ รบั ผิ ดต่ อองค์การบริ หารส่วนตําบลผู้ว่าจ้างเท่ านัน้ โดยความชํารุด
บกพร่ องอาจจะเกิ ดขึ้ นหรือไม่ ก็ได้ เมื่ อสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ ว นตําบลไม่ ไ ด้ ใ ช้
อํา นาจหน้ าที่ ใ นตํา แหน่ งเพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ต นเองหรื อ ผู้อื่ น ได้ เ ข้ า เป็ นคู่ ส ัญ ญา
กับองค์การบริ หารส่วนตําบลแต่อย่างใด จึงไม่ถือว่าสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล
เป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
นั ้น เป็ นคู่ส ัญ ญา หรื อ ในกิ จ การที่ ก ระทํา ให้ แ ก่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนั ้น หรื อ ที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนั ้น จะกระทํ า อัน เป็ นลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ บ ญ
ั ญัติ ไว้
ในมาตรา ๔๗ ตรี (๖) แห่ งพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ นายอําเภอมี ค ํา สัง่ ให้ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ ห าร
ส่วนตําบลสิ้ นสุดลงเพราะเหตุดงั กล่าว จึงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ต่ อ มา ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ (นายอํ าเภอ) ได้ ร ับเรื่อ งร้อ งเรีย น
กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียโดยการเป็ นคู่สญ
ั ญากับองค์การบริหารส่วนตําบล
จึงตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละผลการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นคู่สญ
ั ญากับองค์การ
บริหารส่วนตําบลผูว้ ่าจ้างตามใบสังจ้
่ างจํานวน ๖ ฉบับ โดยขณะได้รบั เลือกตัง้ เป็ นช่วงเวลาทีอ่ ยู่ใน
ระยะเวลาการคํ้าประกันงานตามใบสังจ้
่ าง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือในกิจการ
ที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะกระทําตามความ
ในมาตรา ๔๗ ตรี (๖) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
จึงมีคาํ สังให้
่ สมาชิกภาพของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลงตัง้ แต่วนั ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป ผูฟ้ ้ องคดี
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อุทธรณ์คาํ สัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นเหตุให้ตนไม่ได้รบั เงินเดือนและเบี้ยประชุม จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอน
คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มาตรา ๔๗ ตรี (๖) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัตวิ ่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสิน้ สุดลงเมื่อ ... (๖) เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนตําบลนัน้ เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลนัน้
หรือที่องค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ จะกระทํา ... ซึ่งบทบัญญัตนิ ้ีมเี จตนารมณ์ คือ ไม่ต้องการ
ให้ส มาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลอาศัย ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ข องตนไม่ว่ า จะโดยทางตรง
หรือ ทางอ้อมหาประโยชน์ ให้แก่ ตนเองหรือผู้อ่ืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ า ผู้ฟ้ องคดีได้สมัคร
รับเลือกตัง้ และได้ ร บั การเลือ กตัง้ เป็ น สมาชิก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๒ มีวาระการดํารงตําแหน่ ง ๔ ปี ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
โดยก่ อ นที่จะได้ร บั เลือ กตัง้ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ ข้า ทํา สัญ ญากับองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลในฐานะ
ผู้รบั จ้างรวม ๖ ฉบับ ซึ่งสัญญาจ้างทัง้ ๖ ฉบับดังกล่ าวผู้ฟ้ องคดีได้ส่ งมอบงานตามใบสังจ้
่ าง
และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั เลือกตัง้ นัน้
ยัง เป็ นช่ ว งเวลาที่อ ยู่ใ นระยะเวลาการคํ้าประกันความชํารุด บกพร่อ งของงานตามใบสังจ้
่ าง
จํานวน ๕ ฉบับ ซึง่ ขณะทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ และดํารงตําแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ฟ้ องคดีไม่ ม ีอํ านาจหน้ าที่ร บั ผิด ชอบในการบริห ารราชการขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล
ในการอนุ ม ัติแ ละลงนามในสัญ ญาจ้า งที่ม ีผ ลผู ก พัน องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลแต่ อ ย่ า งใด
ประกอบกับการดําเนินการตามใบสังจ้
่ างทัง้ ๕ ฉบับดังกล่าวได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว และแม้ว่าสัญญา
จ้างจะได้กําหนดหน้าทีใ่ ห้ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผู้รบั จ้างต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
ภายในกําหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
(นับจากใบสังจ้
่ างฉบับที่ ๒ ถึงใบสังจ้
่ างฉบับสุดท้าย) และเป็ นเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ แล้วก็ตาม
แต่ขอ้ สัญญานี้เป็ นเพียงการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูฟ้ ้ องคดีในความชํารุดบกพร่อง
ของงานจ้างซึ่งผู้รบั จ้างมีหน้ าทีจ่ ะต้องรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ว่าจ้างตามข้อสัญญา
ทีไ่ ด้ให้ไว้เท่านัน้ และความรับผิดจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ มีความชํารุดบกพร่องของงานตามสัญญาจ้าง
ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ หรือไม่กไ็ ด้
เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ แล้ วผู้ ฟ้ องคดีจ ึงมิอาจใช้ ตํ าแหน่ งหน้ าที่ของตน
เพื่อแสวงประโยชน์ให้กบั ตนเองได้ แม้ว่าระยะเวลากําหนดความรับผิดดังกล่าวจะอยู่ในระหว่าง
24
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เวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ก็ไม่ทาํ ให้ผฟู้ ้ องคดีตกเป็นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือในกิจการ
ที่ก ระทํา ให้แ ก่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล อัน เป็ นลัก ษณะต้ อ งห้า มตามมาตรา ๔๗ ตรี (๖)
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ นอกจากนัน้
ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้อํานาจหน้ าที่อนั เกิดจากการดํารง
ตําแหน่ งในลักษณะช่วยเหลือ เกื้อกูล หรือเอื้อประโยชน์ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา
กับองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลตามสัญ ญาจ้า งฉบับที่ก ล่ าวอ้าง หรือ ในสัญ ญาอื่น ใดที่ก ระทํา
ภายหลัง จากผู้ฟ้ องคดีเ ข้า รับ ตํ า แหน่ ง ดัง นัน้ จึง รับฟ งั ไม่ ไ ด้ว่ า ผู้ฟ้ องคดีม ีพ ฤติก รรมหรือ
การกระทําใดทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การ
บริห ารส่ว นตําบลเป็ นคู่ส ญ
ั ญา หรือ ในกิจการที่ก ระทําให้แ ก่ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล หรือ
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะกระทํา อันจะทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลของผู้ฟ้องคดีส้นิ สุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสังให้
่ สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลง เนื่องจากเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทาํ กับองค์การบริหารส่วนตําบล จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพากษาเพิกถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลง โดยให้มผี ลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๒
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๗/๒๕๕๘)
การดํา รงตํา แหน่ ง นายกเทศมนตรี แ ละดํา รงตํา แหน่ ง ในห้ า งหุ้น ส่ ว น
หรือบริ ษทั พร้อมกันอาจจะเป็ นเหตุให้เกิ ดการกระทําอันเป็ นการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนหรือผลประโยชน์ ส่วนรวม แต่ กรณี จะเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อนั ถือเป็ น
การปฏิ บตั ิ ที่ฝ่าฝื นต่ อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ ภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ วรรคสิ บ ประกอบมาตรา ๗๓
แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่บุคคลผู้นัน้ เป็ นผู้ที่มีอาํ นาจ
หน้ าที่ตามกฎหมายที่ จะต้ องใช้ ดลุ พิ นิจวิ นิจฉัยสังการ
่
หรือกํากับดูแลกิ จการงานอันเป็ น
ผลประโยชน์ ส่วนรวมอยู่ด้วยและต้ องมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งจําต้ อง
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พิ จารณาจากข้อเท็จจริ งและพฤติ การณ์ เป็ นกรณี ๆ ไป โดยต้ องปรากฏข้อเท็จจริ งหรือ
พฤติ การณ์ ส่ ว นใดที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ได้ ใ ช้ โ อกาสในฐานะที่ เ ป็ นผู้ด ํ า รงตํ า แหน่ ง
สร้างประโยชน์ แก่ตน โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ ส่วนรวมหรือประโยชน์ ของรัฐ
เป็ นสําคัญ การที่ นายกเทศมนตรีดาํ รงตําแหน่ งหุ้นส่วนผู้จดั การของห้ างหุ้นส่วนจํากัด
แต่ เพียงอย่างเดี ยว ทัง้ ยังได้ ยื่นลาออกจากห้ างหุ้นส่ วนจํากัดก่อนวันเลือกตัง้ และมีผล
เป็ นการลาออกตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗๘/๑ วรรคสองและวรรคสาม แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว จึงไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ามที่ จะต้ องพ้นจากตําแหน่ ง
นายกเทศมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิ บ คําสังให้
่ พ้นจากตําแหน่ งนายกเทศมนตรี
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ก่อนทีผ่ ู้ฟ้องคดีจะเข้าดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ข. ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ซึ่งเป็ น
วันจดทะเบียนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ และระหว่ างวันที่ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ส่ ว นตั ง้ แต่ ว ัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็ น ต้ น มา นั ้น มีน าง ม.
เป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้จ ัด การ ต่ อ มา ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ ส มัค รรับ เลือ กตัง้ เป็ น นายกเทศมนตรี โดยก่ อ น
วันเลือ กตัง้ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้มหี นั ง สือ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อ ง ขอถอนหุ้น ขอลาออก
จากห้ า งหุ้น ส่ ว นจํ า กัด ดัง กล่ า ว และในวัน เลือ กตัง้ วัน ที่ ๑๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้ องคดี
ได้รบั คะแนนเลือกตัง้ สูงสุดและคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้มปี ระกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้รบั
การเลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรี ต่อมา มีหนังสือร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑)
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ได้มคี าํ สังกระทรวงมหาดไทยลงวั
่
นที่
๑๘ มีน าคม ๒๕๕๗ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีพ้ น จากตํ า แหน่ ง นายกเทศมนตรี เนื่ อ งจากผู้ ฟ้ องคดี
เป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จ ัด การของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ข. อัน เป็ น การต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๒๖๕
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัง่
เพิกถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และให้ผฟู้ ้ องคดีกลับเข้าดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ วรรคหก วรรคเจ็ดและวรรคสิบ และมาตรา ๔๘ ปญั จทศ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖)

๔
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(๗) (๘) และมาตรา ๔๘ จตุ ทศ (๑) (๒) (๓) แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ สมาชิก
สภาท้องถิน่ ผูด้ ํารงตําแหน่ งคณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ จะกระทําการในลักษณะที่ม ี
ผลประโยชน์ขดั กันกับการดํารงตําแหน่ งมิได้ หรือจะเป็ นข้าราชการซึง่ มีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิน่
ซึ่ง เป็ น การบัญ ญัติคุ ณ สมบัติก ารดํ า รงตํ า แหน่ ง คณะผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น
ทีต่ อ้ งห้ามไว้เป็ นการเฉพาะ ส่วนการนําบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช้บงั คับนัน้ จะต้องปรากฏว่ามีการกระทําในลักษณะทีม่ ผี ลประโยชน์ขดั กัน
และต้ องนํ าบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้ อันได้แก่ กฎหมายว่ าด้วยเทศบาล ซึ่งการนํ า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม มิอาจตีความเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับ
มาตรา ๔๘ จตุทศ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หากตีความเคร่งครัด
ย่อมมีผลให้คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ มิอาจประกอบธุรกิจใด ๆ ได้เลย และต้อง
พ้นจากตํ าแหน่ ง เนื่อ งจากขาดคุ ณ สมบัติห รือมีล กั ษณะต้อ งห้ามทุ ก กรณี ย่อ มไม่เ ป็ นธรรม
ต่อบุคคลดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัตวิ ่า
ในกรณีทผ่ี วู้ ่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบตั กิ ารฝ่าฝื นต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้ าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํ ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ ศกั ดิ ์ตําแหน่ ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่ อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจ
สังให้
่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
พ้นจากตําแหน่ งก็ได้ คําสังของรั
่
ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นทีส่ ุด
การดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีและดํารงตําแหน่ งในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั
พร้อ มกัน อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การกระทํ า อัน เป็ น การขัด กัน ของผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึง่ ย่อมเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้บุคคลไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเทีย่ งตรง
เป็ นกลาง เพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม อย่างไรก็ด ี กรณีจะเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
อันถือเป็ นการปฏิบตั ทิ ฝ่ี า่ ฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ประกอบ
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จะต้องมีลกั ษณะเป็ นกรณีทบ่ี ุคคลผู้นัน้
ต้องเป็ นผูท้ ่มี อี ํานาจหน้ าทีต่ ามกฎหมาย ทีต่ ้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสังการหรื
่
อกํากับดูแลกิจการงาน
อันเป็ นผลประโยชน์ ส่วนรวมอยู่ด้วย และต้องมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง การพิจารณาว่า
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จะเป็ น การขัด กัน แห่ ง ผลประโยชน์ ห รือ ไม่ จํา ต้ อ งพิจารณาจากข้อ เท็จจริง และพฤติก ารณ์
เป็ นกรณี ๆ ไป โดยต้องปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่ า ได้ใช้โอกาส
ในฐานะที่เ ป็ น ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง สร้า งประโยชน์ แ ก่ ต น โดยเบีย ดเบีย นหรือ คุ ก คามประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐเป็ นสําคัญ จากรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง และคําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ตําแหน่ ง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ ว่าผู้ฟ้องคดีได้มกี ารกระทําอันใดอันเป็ นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ในอํานาจหน้ าที่ของนายกเทศมนตรีกบั ผลประโยชน์ส่วนตน หรือได้ใช้โอกาส
ในฐานะที่เ ป็ นผู้ดํารงตํ าแหน่ ง นายกเทศมนตรีแ สวงหาประโยชน์ แ ก่ ต น โดยเบียดเบียนหรือ
คุกคามประโยชน์ ส่วนรวมหรือประโยชน์ ของรัฐเป็ นประโยชน์ แก่ ตนหรือผู้อ่นื การที่ผู้ฟ้องคดีดํารง
ตํ าแหน่ งหุ้นส่ วนผู้จ ดั การ ของห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ข. ตามหนั งสือสํ านั กงานพัฒนาธุ รกิจการค้า
จังหวัดระนองลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นัน้ แต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี
ต้องพ้นจากตําแหน่ งนายกเทศมนตรี อีกทัง้ ยัง ปรากฏข้อ เท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง
และผู้ถู กฟ้องคดีทงั ้ สองมิได้ค ดั ค้านว่ า ก่ อนวัน เลือก ตัง้ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือลงวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอถอนหุ้ นขอลาออกจากห้างหุ้นส่ วนจํากัดดังกล่ าวและขอถอนหุ้ น
จํานวนสองแสนบาทออก และให้คณะกรรมการหุ้นส่วนที่ยงั คงอยู่ดําเนินการในเรื่องการลาออกของ
ผูฟ้ ้ องคดีต่อนายทะเบียนห้างหุน้ ส่วนด้วย และผูฟ้ ้ องคดีจะไม่ขอรับผิดชอบหากห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ดัง กล่ า วกระทํ า ความผิด ทางกฎหมายทัง้ ทางแพ่ งและทางอาญา โดยมีนาง ม. ลงลายมือชื่อ
ในวันเดียวกัน ว่าได้รบั หนังสือการถอนหุน้ ของผูฟ้ ้ องคดี และจะดําเนินการให้ทางสํานักงานบัญชี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนที่สํานักงานพาณิชย์ต่อไป เห็นว่า การลาออกจากการเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จ ัด การของผู้ ฟ้ องคดีม ีผ ลในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็ นวันที่ใบลาออกไปถึงนาง ม.
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนคนหนึ่ง ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๗๘/๑ วรรคสองและวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึง่ ภายหลังจากผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ เป็ นนายกเทศมนตรีจงึ ทราบว่ายังไม่ได้
มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทีส่ ํานักงานพาณิชย์ จึงได้ให้ทนายความเป็ นผู้ดําเนินการ
ดัง กล่ า วแทน และเมื่อ วัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายทะเบีย นได้ จ ดทะเบีย นรับ รอง
แก้ไขเพิม่ เติมผู้เป็ นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จดั การแล้ว ผู้ฟ้องคดีจงึ มิได้เป็ นผู้ดํารงตําแหน่ งใด
ในห้างหุน้ ส่วนที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปนั กัน อาศัยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ ไม่เ ป็ นผู้มคี ุ ณ สมบัติต้อ งห้ามที่จะต้อ งพ้นจากตํ าแหน่ ง นายกเทศมนตรี
ตามบทบัญ ญัติข องรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗
ประกอบมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ วินิจฉัยว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นหุน้ ส่วน
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ผู้จดั การของห้างหุ้นส่ว นจํากัด ข. ในขณะดํารงตํ าแหน่ ง นายกเทศมนตรีอนั เป็ นการกระทํา
ที่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗
และมาตรา ๒๘๔ วรรคสิ บ ถื อ เป็ น การฝ่ า ฝื น ต่ อ ความสงบเรีย บร้ อ ยตามมาตรา ๗๓
แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วมีคําสังกระทรวงมหาดไทยลงวั
่
นที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๗ ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกเทศมนตรี จึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๑๗/๒๕๕๘)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
คําสังให้
่ ออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บ้านเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่ งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อก่อนออกคําสังคณะกรรมการสื
่
บสวน
สอบสวนข้อเท็จจริ งได้ สอบปากคําผู้เกี่ยวข้องและคู่กรณี อี กทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้ ค่ กู รณี
ชี้แจงเพิ่ มเติ ม แต่ ค่กู รณี กม็ ิ ได้ ชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่ มเติ ม จึงถือว่าได้เปิ ดโอกาสให้ ค่กู รณี
ได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอและมี โ อกาสโต้ แ ย้ ง แสดงพยานหลัก ฐานของตน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และโดยที่ ตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้านถือเป็ นผู้ปกครองและเป็ นหัวหน้ าราษฎรในเขตหมู่บ้าน
มีอาํ นาจหน้ าที่ รกั ษาความสงบเรียบร้อยและกระทําตนเป็ นผู้นําท้องที่เป็ นแบบอย่างที่ ดี
แก่ ร าษฎรในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต เป็ นผู้ประสานความสามัคคี
ในหมู่บ้ าน การที่ ผ้ใู หญ่ บ้ านมี พฤติ การณ์ เรี ยกรับเงิ นจากราษฎรที่ ขอกู้ยื มเงิ นโครงการ
กองทุน กข.คจ. ในอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงิ นที่ก้ยู ืม เป็ นการใช้ ตาํ แหน่ งหน้ าที่ แสวงหา
ผลประโยชน์ ให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ ชอบ ทําให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รบั ความเดือดร้อน
อันนํ ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่ตาํ แหน่ งหน้ าที่ จึงเป็ นการประพฤติ ไม่เหมาะสมกับตําแหน่ ง
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น คํ า สั ง่ ให้ อ อกจากตํ า แหน่ งผู้ ใ หญ่ บ้ า นตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๗)
และมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติ ล กั ษณะปกครองท้ องที่ พระพุท ธศัก ราช ๒๔๕๗
จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ผู้ว่ าราชการจัง หวัด) มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐
มิถุ นายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้อ งคดีอ อกจากตําแหน่ ง ผู้ใ หญ่ บ้าน กรณีได้รบั ร้อ งเรียนว่าผู้ฟ้ องคดี
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในหมู่บา้ นรวม ๔ ข้อหา คือ ตัง้ ตนเป็ นหัวหน้าแก๊ง
พาเด็กนักเรียนหญิงไปขายบริการกับพวกชอบเที่ยวและข่มขู่เรียกร้องเงินทอง อ้างตนเป็ นลูกน้ อง
นักการเมืองใหญ่ในจังหวัด สามีผฟู้ ้ องคดีโทรศัพท์ขม่ ขูไ่ ล่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัด เรียกเก็บเงิน
จากราษฎรทีก่ ู้ยมื เงินโครงการแก้ไขปญั หาความยากจน (กข.คจ.) ในอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงิน
ที่กู้ยมื ผู้ฟ้องคดีจงึ อุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าวต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (นายอําเภอ) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕
(กระทรวงมหาดไทย) ได้พจิ ารณาอุทธรณ์แล้วมีคําสังให้
่ ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษา
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หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ รวมทัง้ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับตําแหน่ ง
ผูใ้ หญ่บา้ นและให้คนื สิทธิและหน้าทีแ่ ก่ผฟู้ ้ องคดีดงั เดิม
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ใช้อํานาจตามมาตรา ๑๔
วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญ ญัติลกั ษณะปกครองท้อ งที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ ออกคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้ าที่
ของผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น คํ า สัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีป ฏิบ ัติร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อบทบัญญัตติ ามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบสวน
กรณีดงั กล่าวไว้โดยเฉพาะ จึงต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ ได้กําหนดหลักการคุม้ ครองสิทธิของคู่กรณีในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง โดยการให้สทิ ธิคู่กรณีมโี อกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานของตน ทัง้ นี้ เพื่อประกันความเป็ นธรรมให้กบั บุคคลทีเ่ ป็ นคู่กรณี โดยการ
ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตน
และยังทํ าให้ เจ้าหน้ าที่ได้ ร ับทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะออกคํ าสัง่ ได้ อย่ างรอบด้ าน
เพื่อให้กระทบกับสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์อนั ชอบธรรมของคู่กรณีน้อยทีส่ ุด หากเจ้าหน้าทีไ่ ม่เคารพ
หรือไม่ ปฏิบ ัติตาม ย่ อมทํ าให้คํ า สัง่ ทางปกครองนั น้ ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากกระทํ า
โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานัน้
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เมือ่ ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสืบ สวนสอบสวนข้อ เท็จ จริง กรณีไ ด้ร บั หนัง สือ ร้อ งเรีย นว่ า ผู้ฟ้ องคดี
มีพ ฤติ ก รรมไม่ เ หมาะสม และสร้างความแตกแยกในหมู่ บ้ าน รวม ๔ ข้อ คณะกรรมการฯ
ได้สอบปากคํากรรมการกองทุน กข.คจ. กํานัน ประธานองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
และพัฒนากร รวม ๒๐ ราย สอบปากคําราษฎรที่ทําสัญญากู้ยมื เงินกองทุนโครงการ กข.คจ.
จํานวน ๗ ราย รวมทัง้ สอบปากคําผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทัง้ เมื่อ
คณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดีชแ้ี จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมแล้ว แต่ผูฟ้ ้ องคดีกม็ ไิ ด้ชแ้ี จง
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมแต่อย่างใด กรณีจงึ ถือว่าการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูฟ้ ้ องคดีมโี อกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกคําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่ งตัง้
24

24

24

24

24

24

2 4

24

๒

24

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๙

46

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนทีม่ หี นังสือร้องเรียนฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๔๖ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้รบั หนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ นัน้ เห็นว่า
นาย ส. กํานันได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๔ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๖ รายงานพฤติก รรมของผู้ฟ้อ งคดี
จํานวน ๔ ข้อ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทราบ หลังจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมีคําสังลงวั
่ นที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ส่วนหนังสือ
ร้องเรียนฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้ส่งมาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสัง่
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง แล้ว โดยผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้รวมเรื่อ งไว้
จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
ก่อนได้รบั หนังสือร้องเรียนตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าหนังสือร้องเรียน
ของกํานันได้จดั ทําขึน้ หลังจากมีการฟ้องคดีเพื่อกลันแกล้
่ งผูฟ้ ้ องคดีนัน้ ก็เป็ นเพียงข้อกล่าวอ้างลอย ๆ
ไม่มนี ้ํ าหนักเพียงพอที่จะรับฟ งั และ เมื่อข้อ เท็จจริงรับฟงั ได้ตามรายงานของคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนทีเ่ สนอผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ว่า
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้เ รีย กรับ เงิน จากราษฎรหมู่ท่ี ๕ ที่ทํ า สัญ ญากู้ ย ืม เงิน โครงการกองทุ น กข.คจ.
ในอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวนเงินทีก่ ยู้ มื จริง ซึง่ ทําให้ราษฎรทีป่ ระสบปญั หาความยากจนอยู่แล้ว
ได้รบั ความเดือดร้อนเพิม่ ขึน้ โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้เสนอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาสังให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บ้านตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้พจิ ารณาเห็นชอบตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เสนอ จึงมีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ สังให้
่
ผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น สําหรับกรณีทผ่ี ูฟ้ ้ องคดีอ้างตามหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ และคําคัดค้านคําให้การว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้เรียกรับเงินจากราษฎรที่ขอกู้ยมื เงิน
โครงการกองทุน กข.คจ. ในอัต ราร้อ ยละ ๑ ของจํานวนเงินที่กู้ยมื โดยเงินดัง กล่ าวราษฎร
ที่กู้ยมื เงินได้ร่ว มกันบริจ าคสมทบเป็ นกองทุ นสวัส ดิก ารหมู่บ้าน เพื่อ ให้ร าษฎรกู้ย ืมไปจ่า ย
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน โดยทําตามมติของคณะกรรมการกองทุน มิได้นําไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัว
แต่อย่างใดนัน้ เห็นว่าขัดแย้งกับคําให้การของราษฎรทีก่ ู้ยมื เงินกองทุน กข.คจ. จํานวน ๗ ราย
ทีใ่ ห้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการว่าได้จ่ายเงินร้อยละ ๑ ของจํานวนเงินที่กู้กองทุน กข.คจ. ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี โดยไม่ทราบว่าผูฟ้ ้ องคดีนําเงินดังกล่าวไปใช้อะไร ผูฟ้ ้ องคดียกเหตุดงั กล่าวขึน้ มาอ้าง
ภายหลังจากถูกร้องเรียนแล้ว จึงไม่น่าเชื่อ ส่วนทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีอ้างว่า พยานทีใ่ ห้การต่อคณะกรรมการฯ
มีเรื่องโกรธเคืองกับผูฟ้ ้ องคดี และคณะกรรมการฯ ได้สอบพยานทีก่ ู้ยมื เงินเพียง ๗ ราย จากทัง้ หมด
๔๗ ราย ไม่ได้สอบสวนทุกคนนัน้ เห็นว่า นาง ว. เลขานุ การกองทุน กข.คจ. ซึ่งไม่ได้มเี รื่อง
โกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดี ได้ให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการฯ สอดคล้องกับราษฎรที่กู้ยมื เงินกองทุน
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กข.คจ. ทัง้ ๗ ราย ว่าเป็ นผูเ้ ก็บเงินจากสมาชิกทีก่ ู้เงินกองทุนไว้รอ้ ยละ ๑ ส่งมอบให้ผฟู้ ้ องคดี
โดยไม่ทราบว่าเป็ นค่าอะไร ส่วนประเด็นการทีค่ ณะกรรมการฯ สอบสวนพยานทีก่ ู้ยมื เงินจํานวน
๗ ราย ไม่ได้สอบสวนทัง้ หมด ๔๗ ราย ก็ไม่อาจถือเป็ นเหตุให้การสอบสวนไม่น่าเชื่อ หรือไม่ชอบ
ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าได้เรียกเก็บเงินจากราษฎร
ที่ประสงค์จะขุด สระนํ้ า ตามโครงการพัก ชํ าระหนี้ เ กษตรกร ได้เ งินประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท
โดยอ้างว่าเป็ นการบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างถนนดินในหมู่บ้านนัน้ ขัดแย้งกับคําให้การของ
ราษฎรจํานวน ๑๑ ราย ทีใ่ ห้ถอ้ ยคําต่อคณะกรรมการฯ ว่าได้จ่ายเงินดังกล่าวให้ผูฟ้ ้ องคดีรายละ
๕๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท และเมื่อทราบภายหลังว่าการขุดสระตามโครงการดังกล่าวเป็ นการขุดให้
โดยไม่ จํา ต้อ งจ่ า ยเงิน สมทบ จนกระทัง่ ได้ม ีก ารแจ้ง ความร้อ งทุ ก ข์ดํ า เนิ น คดีต่ อ ผู้ฟ้ องคดี
และรองผูก้ ํากับสถานีตํารวจภูธรได้ไกล่เกลี่ยจนผูฟ้ ้ องคดียอมถอดสร้อยข้อมือมาจํานํ า แล้วนํ าเงิน
มาจ่ายคืนให้กบั นาย พ. นาย ต. นาย ช. ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็ นเงินบริจาค
เพื่อนํ าไปจ้างทําถนนในหมู่บา้ นนัน้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการถมถนน
ดัง กล่ าวแต่ อ ย่างใด ถนนเดิมมีส ภาพเป็ นทางลําลอง รถยนต์ก ระบะธรรมดาสามารถสัญ จร
ได้ตามปกติ ไม่จาํ เป็ นต้องถมถนนทําทางเข้า โดยมีเพียงร่องรอยรถแบ็คโฮเคลื่อนย้ายรถไปขุด
เท่านัน้ จึงไม่น่าเชื่อว่าเป็ นความจริง และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสามีเป็ นคนดําเนินการ ผู้ฟ้องคดี
ไม่ทราบเรื่องนัน้ เมื่อพยานทุกคนให้การตรงกันว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้เรียกเก็บเงินและเข้าประชุม
ด้วยตนเองโดยตลอด ข้ออ้างของผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวจึงไม่อาจรับฟงั เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ กครอง
และเป็ นหัวหน้ าราษฎรในเขตหมู่บ้าน มีอํานาจหน้ าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยและกระทําตน
เป็ นผูน้ ําท้องที่ เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ราษฎรในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สุจริต เป็ นผูป้ ระสาน
ความสามัคคีในหมู่บ้าน แต่ กลับมีพฤติการณ์ ใช้ตํ าแหน่ งหน้ าที่แสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ ตนเอง
หรือผู้อ่นื โดยมิชอบ ทําให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รบั ความเดือดร้อน อันนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ ตํ าแหน่ งหน้ าที่จงึ เป็ นการประพฤติต นไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน ดังนัน้ การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังลงวั
่ นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้ผูฟ้ ้ องคดีออกจาก ตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น
จึงชอบด้วยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และคําวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ ที่ให้ยกอุ ทธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายด้วย
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แม้ว่าเป็ นการตรวจพบภายหลังจากสมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านและได้ รบั
การเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้าน อี กทัง้ นายอําเภอได้มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ ให้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้านแล้ว
แต่ เมื่อมีประวัติเคยต้ องคําพิ พากษาถึงที่ สุดว่ากระทําผิ ดตามพระราชบัญญัติยาเสพติ ด
ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยาบ้ า ) ตามคํา พิ พ ากษาศาลจัง หวัด ให้ ล งโทษจํา คุ ก และปรับ
โดยโทษจําคุ กให้ รอการลงโทษ กรณี ถื อได้ ว่ ามี ล ักษณะต้ องห้ ามที่ จะได้ ร ับเลื อกเป็ น
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติลกั ษณะปกครองท้ อ งที่
(ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็ นเหตุ ใ ห้ ต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ งตามมาตรา ๑๔
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ดี ย วกัน การที่ นายอําเภอมี ค ําสังให้
่ พ้ นจากตําแหน่ ง ผู้ใหญ่ บ้า น
จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อกฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายเฉพาะที่ กาํ หนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้ องห้ ามของผู้ที่จะสมัครรับเลื อ กเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน และใช้ บงั คับกับทุ กคน
ที่ จะสมัครรับเลื อกเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน ไม่ได้ กาํ หนดยกเว้ นหรือ เลื อกบังคับกับบุคคลหนึ่ ง
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเป็ นคนละเรื่องต่ างกันกับการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
สมัครรับเลื อกตัง้ เป็ นสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๒ (๕) ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กรณี จึงไม่อาจถือได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งกัน และไม่ถือเป็ นการเลือกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีดาํ รงตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ นและผูถ้ ูกฟ้องคดี (นายอําเภอ)
ได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ ให้ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้าน แต่ต่อมาได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๒ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เนื่ อ งจากตรวจสอบประวั ติ แ ล้ ว พบว่ า
เป็ นผู้เคยต้ องคํ าพิพากษาของศาลถึงที่สุ ดว่ ากระทํ าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด (ยาบ้า )
ตามคํ า พิพ ากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ลงโทษจําคุ ก ๖ เดือน
และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษ ๒ ปี จึงเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๒ (๑๑)
แห่ งพระราชบัญญัติล กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุ ทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ฟ้ องคดีมหี นังสือลงวันที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คําสังต่
่ อผูถ้ ูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุ ทธรณ์ ต ามหนัง สือ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้อ งคดีทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ผู้ร้อ งสอด) ได้พ ิจารณาอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้ องคดีแล้ว ให้ยกอุ ทธรณ์ จึง ขอให้ศาลมีคําพิพ ากษา
หรือ คําสังเพิ
่ ก ถอนคําสัง่ ลงวันที่ ๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ เรื่อ ง ให้ผู้ใ หญ่ บ้านพ้นจากตํ าแหน่ ง
และเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทีส่ งยกอุ
ั ่ ทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๒) เป็ นการกํ าหนดคุ ณ สมบัติ
และลัก ษณะต้อ งห้ามของผู้ท่ีจ ะได้รบั เลือ กเป็ นผู้ใ หญ่ บ้าน หากพบว่ าบุ ค คลนัน้ มีคุ ณ สมบัติ
และลัก ษณะต้ อ งห้า มก่ อ นการสมัค รรับ เลือ กเป็ นผู้ใ หญ่ บ้า น บุ ค คลนัน้ ย่ อ มไม่ มสี ิท ธิส มัค ร
รับ เลือ กเป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แต่ ห ากพบว่ า ภายหลัง ที่ผู้นั ้น ได้ ร ับ การเลือ กและดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ใหญ่ บ้านแล้ว บุคคลนัน้ ต้องพ้นจากตําแหน่ งด้วยเหตุขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา ๑๒ ซึ่งลัก ษณะต้อ งห้ามของผู้ท่จี ะได้รบั เลือ กเป็ นผู้ใ หญ่บ้าน
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) บัญญัติว่ า ไม่เป็ นผู้เ คยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ ากระทําผิด เกี่ยวกับ
กฎหมายตามทีก่ ําหนดไว้โดยมิได้มบี ทบัญญัตวิ ่าจะต้องได้รบั โทษจําคุกตามคําพิพากษาหรือไม่
เห็น ว่ า แม้ผู้นั น้ จะผ่ า นการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้าน และนายอําเภอพิจารณาแล้วได้ประกาศรับรองบัญชี
รายชื่อผู้ สมัครตามแบบ ผญ.๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการเลือกผู้ ใหญ่ บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ก็ไม่มขี อ้ ห้ามทีจ่ ะวินิจฉัยว่าผูน้ นั ้ มีคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
แต่ อ ย่ างใด ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้รบั เลือ กเป็ น ผู้ใ หญ่ บ้า น ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจ ึง มีคํา สังแต่
่ ง ตัง้ ให้ผู้ฟ้ องคดี
ดํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน ต่ อมา สถานีตํารวจภูธรท่าตูมได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๑ กุ มภาพันธ์
๒๕๕๒ แจ้งผลการตรวจสอบประวัตลิ ายพิมพ์น้ิวมือให้ผูถ้ ูกฟ้องคดีทราบว่า ผูฟ้ ้ องคดีมปี ระวัติ
การกระทําผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยาบ้า) ลงโทษจําคุก ๖ เดือน
และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษมีกําหนด ๒ ปี ตามคําพิพากษาศาลจังหวัด
ฉะเชิง เทรา ในคดีห มายเลขดํ า ที่ ๓๘๕๕/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๓๘๙๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และคดีถึงที่สุ ด โดยที่คู่ ก รณีทงั ้ สองฝ่ายมิไ ด้โ ต้แ ย้งเป็ นอย่างอื่น กรณี
จึงถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีเคยต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ที่มลี กั ษณะต้องห้ามที่จะได้รบั เลือ กเป็ นผู้ใหญ่ บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้ อ งที่ (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งพ้น จากตํ า แหน่ ง ดัง กล่ า ว
ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน แม้ว่าเป็ นการตรวจพบภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี
ลงสมัค รรับเลือ กเป็ นผู้ใ หญ่ บ้าน และได้รบั การเลือ กเป็ นผู้ใหญ่ บ้านแล้วก็ตาม ดังนัน้ การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพน้ จากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น เนื่องจาก
ผู้ฟ้ องคดีเคยต้ องคําพิพากษาถึงที่สุ ดว่ ากระทํ าผิดเกี่ยวกับ กฎหมายว่ าด้วยยาเสพติด จึงชอบ

๖

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๙

50

ด้วยกฎหมาย และเมื่อคํ าสัง่ ของผู้ ถู กฟ้ องคดีชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว คํ า วินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
ผู้รอ้ งสอดตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ให้ยกอุ ทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วย
กฎหมายเช่นกัน สําหรับมาตรา ๑๐๒ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนัน้ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของผู้ท่จี ะใช้สทิ ธิสมัคร
รับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ส่วนมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นกฎหมายทีก่ ําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูท้ จ่ี ะสมัครรับเลือกเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น อันเป็ นการกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะสมัครต่างตําแหน่ งกัน ซึง่ ถือว่าเป็ นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายคนละเรื่องต่างกัน กรณีจงึ ไม่อาจถือได้ว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกัน
และถึงแม้ว่าการกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น จะมีความแตกต่างกับ
การกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎรก็ตาม แต่กถ็ อื เป็ น
กฎหมายเฉพาะทีก่ ําหนดใช้บงั คับกับทุกคนทีจ่ ะสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ไม่ได้กําหนดยกเว้น
หรือเลือกบังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ จึงไม่ถอื เป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม
ดังนัน้ จึงไม่ถอื เป็ นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญตามมาตรา ๖ และเป็ นการเลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนู ญ ดัง กล่ าว ทัง้ เมื่อ พิจ ารณา
พระราชบัญ ญัติล้า งมลทิน ในวโรกาสที่พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ลา้ งมลทินให้แก่บรรดาผูต้ ้องโทษในกรณี
ความผิดต่ าง ๆ โดยให้ถือว่าผู้นัน้ มิเคยถูกลงโทษ แต่ มไิ ด้มผี ลเป็ นการลบล้างคําพิพากษาว่า
ได้มกี ารกระทําความผิดอันเป็ นเหตุให้ถูกลงโทษนัน้ ด้วย ดังนัน้ ผู้ทเ่ี คยต้องคําพิพากษาถึงที่สุด
ว่ า กระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด หรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ตามมาตรา ๑๒ (๑๑)
แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงไม่ได้รบั ประโยชน์ จาก
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตลิ ้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในอันที่จะอ้างสิทธิใ นการสมัครรับเลือ ก
เป็ นผู้ใหญ่ บ้านได้ เมื่อผู้ฟ้ องคดีมปี ระวัติการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ยาบ้า) ลงโทษจําคุก ๖ เดือน และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษมี
กําหนด ๒ ปี ตามคําพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และคดีถงึ ทีส่ ุด
โดยที่คู่ ก รณี ท ัง้ สองฝ่ า ยมิไ ด้ โ ต้ แ ย้ง เป็ น อย่ างอื่น แม้โ ทษจํ าคุ กจะให้ รอการลงโทษไว้ ก่ อ น
ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ เป็ นความผิด
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่ งพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท้ องที่ พระพุ ทธศัก ราช ๒๔๕๗
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ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง แม้
ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ โทษก่ อ นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งอยู่ ในข่ ายมีส ิทธิไ ด้ ร ับการล้ างมลทิน
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่การล้างมลทินมีผลเพียงเป็ นการลบล้าง
ประวัตกิ ารถูกลงโทษในกรณีความผิดนัน้ ๆ โดยถือว่าผูท้ ่ไี ด้รบั การล้างมลทินไม่เคยถูกลงโทษ
ในกรณี ความผิดนั ้นเท่ านั ้น ประกอบกับมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติเ ดียวกัน บัญญัติว่ า
การล้างมลทินตามมาตรา ๔ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผูไ้ ด้รบั การล้างมลทินในอันทีจ่ ะเรียกร้องสิทธิ
หรือ ประโยชน์ ใ ด ๆ ทัง้ สิ้น ซึ่ง ย่อ มหมายความว่ า ในกรณีน้ี ผู้ฟ้ องคดีไ ม่อาจอ้างการที่ไ ด้รบั
การล้างมลทินเพื่อเรียกร้อ งสิทธิประโยชน์ จากบทบัญญัติมาตรา ๔ ให้ต นเป็ นผู้มคี ุณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเป็ นผูส้ มัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นได้แต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๕/๒๕๕๙)

๘
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
องค์การบริ หารส่วนตําบลมีอาํ นาจซื้อรถยนต์บรรทุกนํ้าเพื่อเป็ นการบรรเทา
สาธารณภัยได้ ตามมาตรา ๖๗ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๖ (๒๙) แห่ งพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขัน้ ตอน
การกระจายอํานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ ต้ องถื อปฏิ บัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๕ มิ ถนุ ายน ๒๕๓๘
โดยจะต้ องตัง้ งบประมาณรายจ่ ายค่ าครุภ ัณฑ์ ให้ อ ยู่ ในบัญ ชี ราคามาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์
ประจําปี และเมื่อการจัดซื้ อมิ ได้ ทาํ เป็ นกลุ่ม (Zoning) ตามหนังสื อกรมส่งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๒ ลงวันที่ ๑ มี นาคม ๒๕๔๙ การจัดซื้ อ
ที่ มี ร าคานอกเหนื อบัญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์ จึ ง ต้ อ งตั ้ง งบประมาณรายจ่ า ย
ในข้ อบัญญัติ งบประมาณประจําปี การที่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ ขออนุ ม ตั ิ
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลจ่ายขาดเงิ นสะสมเพื่ อซื้ อรถยนต์บรรทุกนํ้ าอเนกประสงค์
โดยจ่ ายงวดเดี ย ว จึ ง ไม่ ส ามารถดํา เนิ นการได้ ประกอบกับ เจ้ าหน้ าที่ พ ัส ดุ หั วหน้ า
ส่วนการคลัง และปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลได้ทาํ บันทึกทักท้ วงแล้ว แต่ นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลกลับ ดํ า เนิ นการจัด ซื้ อ โดยวิ ธี ป ระกวดราคาแบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์
คําสังให้
่ พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล จึงชอบด้ วยกฎหมาย และไม่เป็ น
การกระทําละเมิ ดที่ หน่ วยงานของรัฐต้ องรับผิ ดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายตาม
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เมื่อครัง้ ผูฟ้ ้ องคดีดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ผานํ้ าย้อยได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีคําสัง่
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้ าย้อย
ตามทีน่ ายอําเภอเสนอความเห็น กรณีผฟู้ ้ องคดีดาํ เนินการจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค์
ชนิด ๑๐ ล้อ จํานวน ๑ คัน โดยมิชอบ พฤติการณ์ เป็ นการจงใจฝ่าฝื นระเบียบของทางราชการ
เป็ นการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้ าที่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ าคําสัง่
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้อ้างอิงข้อกฎหมายประกอบคําสัง่
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อีกทัง้ ไม่มอี ํานาจสอบสวน จึงทําให้การดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ทีแ่ ต่งตัง้ ตามคําสังดั
่ งกล่าวเป็ นการกระทําที่ปราศจากอํานาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะอํานาจ
สอบสวนในเบือ้ งต้นเป็ นอํานาจของนายอําเภอมิใช่อํานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัด รวมทัง้ การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ ให้นายอําเภอดําเนินการสอบสวนแล้ว
มีค วามเห็น สัง่ ให้ผู้ฟ้ องคดีพ้น จากตํ า แหน่ ง เป็ นการสัง่ ให้นายอํ าเภอแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนโดยชี้นําผลการสอบสวนไว้แล้วว่าผู้ฟ้องคดีกระทําความผิด ไม่เป็ นไปตามมาตรา ๙๒
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึง ขอให้ ศ าล
มีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ทีใ่ ห้ผูฟ้ ้ องคดี
พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้ าย้อยและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๔) มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๒๙) ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔
เรือ่ ง การตัง้ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่าครุภณ
ั ฑ์ของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๘๙ (๑) (๒) (๓) องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริห ารส่ ว นตําบลผานํ้ าย้อยโดยผู้ฟ้ องคดีจงึ สามารถซื้อรถยนต์บรรทุกนํ้ าเพื่อเป็ นการบรรเทา
สาธารณภัยได้ตามมาตรา ๖๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๖ (๒๙) แห่งพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้ า กระทรวงมหาดไทย
ได้กําหนดแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดหารถยนต์บรรทุกนํ้ าไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๒๕๘๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ว่าให้องค์การบริหารส่วนตําบลถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
โดยจะต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายค่าครุภณ
ั ฑ์ใ ห้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ประจําปี
โดยให้นายอําเภอกํากับดูแลการตัง้ งบประมาณรายจ่ายค่าครุภณ
ั ฑ์ของสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลในงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม แม้ว่าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
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การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ (๑) จะกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้ร บั อนุ ม ตั ิจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข
ให้กระทําได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ง เกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือกิจการที่จดั ทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แต่ เมื่อพิจารณาจากหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
กําหนดให้องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นได้รวมกันเป็ นกลุ่ ม (Zoning) เพื่อร่วมกันแก้ไขปญั หา
ให้กบั ประชาชนในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านสาธารณภัย เมื่อการจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้าก็ถอื เป็ น
การด้านสาธารณภัย จึงต้องปฏิบตั ติ ามหนังสือนี้ทใ่ี ห้จดั ซือ้ ได้ในระบบผ่อนชําระหรือจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อชําระค่าจัดซือ้ ในปีแรก แต่กรณีต้องเป็ นลักษณะการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้วยกันเอง (Zoning) แต่เมื่อการซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้ าขององค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้ าย้อย
มิได้กระทํากันเป็ นกลุ่ม กรณีจงึ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดังกล่าว ดังนัน้ การจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้าทีม่ รี าคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ จึงต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตงิ บประมาณประจําปี การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ขออนุ มตั ิ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้ า
อเนกประสงค์โดยจ่ายงวดเดียวนัน้ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายอําเภอ
ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งองค์การ
บริหารส่วนตําบลผานํ้าย้อยว่าในการตัง้ งบประมาณเพื่อจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้ าขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร
งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้ าย้อยให้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ รวมทัง้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า
เจ้าหน้ าที่พสั ดุ หัวหน้ าส่วนการคลังและปลัดองค์การบริหารส่ วนตํ าบลผานํ้ าย้อ ยได้ทําบันทึก
ทักท้วงว่าไม่มกี ําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ และจะต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม แต่ผฟู้ ้ องคดีกลับดําเนินการจัดซือ้
โดยวิธปี ระกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป การทีผ่ ู้ฟ้องคดีสงให้
ั ่ ผู้ใต้บงั คับบัญชาดําเนินการ
จัดซื้อรถบรรทุกนํ้ าโดยจ่ายขาดจากเงินสะสมจึงเป็ นการปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้ าที่
ซึ่ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ย่ อ มจะใช้ ดุ ล พินิ จ สัง่ ให้ผู้ ฟ้ องคดีพ้น จากตํ า แหน่ ง ได้ ต ามมาตรา ๙๒
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนัน้ การทีน่ ายอําเภอ
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เสนอผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณา และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วมีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐
ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้าย้อย จึงชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่า อํานาจสอบสวนในเบือ้ งต้นเป็ นอํานาจของนายอําเภอ
มิใช่อํานาจของผูว้ ่าราชการจังหวัด รวมทัง้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐
ให้นายอําเภอดําเนินการสอบสวนแล้วมีความเห็นสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ ง เป็ นการสังให้
่
นายอําเภอแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนโดยชี้นําผลการสอบสวนไว้แล้วว่าผู้ฟ้องคดีกระทํา
ความผิดไม่เป็ นไปตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ นัน้ เห็น ว่ า เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ตามที่มผี ู้ร้อ งเรีย นต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
กล่าวหาว่า องค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้ าย้อยประมูลจัดซือ้ รถยนต์บรรทุกนํ้ าแบบอเนกประสงค์
ชนิด ๑๐ ล้อ จํานวน ๑ คัน ไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเป็ นการเอื้อประโยชน์
ให้กบั ผูป้ ระกอบการบางราย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูม้ อี ํานาจหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ย่อ มมีอํานาจแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็จจริง เรื่องร้อ งเรียนดังกล่าว
เมื่อผลการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ความว่าองค์การบริหารส่วนตําบลผานํ้ าย้อยกระทําผิดตามที่
ถูกกล่าวหาจริง การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งนายอําเภอ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่ ่อไป และนายอําเภอก็ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนผูฟ้ ้ องคดี คณะกรรมการสอบสวนได้ทําการสอบสวนพยานบุคคล
และพยานเอกสารแล้วเสร็จ และทํารายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เสนอนายอําเภอ
โดยมีความเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีมพี ฤติการณ์จงใจฝ่าฝื นระเบียบของราชการเป็ นการละเลยไม่ปฏิบตั ิ
ตามหรือปฏิบตั ิไม่ชอบด้ว ยอํ านาจหน้ าที่ ทัง้ ที่ค ณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็จจริง ตามคําสัง่
จังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอแนะให้ระงับการดําเนินการไว้ก่อน และมีความเห็นตามรายงานการสอบสวน
ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายอําเภอมีบนั ทึกต่ อท้ายความว่าผู้ฟ้องคดีมพี ฤติการณ์ จงใจฝ่าฝื น
ระเบียบของราชการ ละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหรือปฏิบตั ไิ ม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ กรณีการจัดซือ้ รถยนต์
บรรทุ กนํ้ าอเนกประสงค์ ชนิ ด ๑๐ ล้อ จึง สมควรสังให้
่ พ้นจากตํ าแหน่ ง นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตํ าบลผานํ้ าย้อยตามพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองค์การบริหารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และได้ ม ี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๐ รายงานให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ เพื่ อ พิ จ ารณา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วมีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงเป็ นการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นไปตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตํ า บลและองค์การบริหารส่ วนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว การกระทํ าของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
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จึงชอบด้วยอํานาจหน้ าที่และถือว่ าเป็ นการกระทําที่ชอบด้ว ยกฎหมาย เมื่อ ได้วนิ ิ จฉัยแล้วว่า
การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคํ าสัง่ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้ องคดีพ้น จากตํ าแหน่ ง
นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลผานํ้ า ย้ อ ยเป็ น การกระทํ า ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย จึง มิเ ป็ น
การกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่มเี หตุทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐต้นสัง กัดของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้องรับผิดชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน
ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี ต ามนั ย มาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วามรับ ผิด ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๒๙/๒๕๕๙)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การลงชื่ อ รับรองบุ ค คลของผู้ใ หญ่ บ้านถื อ เป็ นสาระสําคัญ ของการขอ
มีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลต่ างท้ องที่ โดยผู้รบั รองจะต้ องมีความรู้จกั คุ้นเคย
กับผูข้ อมีบตั รเป็ นอย่างดีและต้องยืนยันการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ แท้ จริ ง มิ ใช่ยืนยันว่า
อยู่ในบ้านที่ปรากฏเลขที่ ในใบอนุญาตขับรถและมิ ใช่เป็ นการรับรองว่าบุคคลที่ ยื่นคําขอ
มีบตั รเป็ นบุคคลคนเดี ยวกันกับรูปในใบคําขอมีบตั รประจําตัวประชาชน (บ.ป.๑) และรูป
ในใบอนุ ญาตขับรถที่ ผ้ยู ื่ นคําขอนํ ามาแสดงเท่ านั น้ เมื่อผู้ใหญ่ บ้านไม่มีความสัมพันธ์
และไม่ได้ ร้จู กั กับบุคคลซึ่ งตนรับรอง แต่ กลับลงชื่ อรับรองโดยระบุว่ามีความสัมพันธ์กบั
ผู้ขอมีบตั รบางรายในฐานะผู้ใหญ่บ้าน บางรายในฐานะญาติ และบางรายในฐานะเจ้าบ้าน
อันไม่ใช่ ค วามสัมพันธ์ที่แท้ จริ ง กรณี จึง เป็ นการรับรองอันเป็ นเท็จ และโดยปกติ วิส ยั
ของผูด้ าํ รงตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้านแล้วหากจะรับรองบุคคลจะต้องรับรองเฉพาะลูกบ้านของตน
หรื อ บุ ค คลที่ ต นมี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละรู้จ กั คุ้ น เคยเป็ นอย่ า งดี เ ท่ า นั ้น พฤติ ก ารณ์ ข อง
ผู้ใหญ่ บ้านดังกล่าวถือได้ ว่าเป็ นการลงชื่ อรับรองบุคคลโดยปราศจากความระมัดระวัง
และเป็ นการกระทํา อันได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้ประพฤติ ช ัว่ อย่ างร้ ายแรงซึ่ ง เป็ นความผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ การที่ผ้วู ่าราชการจังหวัดมีคาํ สังลงโทษไล่
่
ผ้ใู หญ่บ้านออกจากตําแหน่ ง
จึงเป็ นการกระทําที่ชอบด้วยมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับ
มาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ใหญ่ บ้านซึ่งถูกกล่ าวหาว่าใช้ตําแหน่ งรับรอง
บุคคลในการขอมีบตั รประจําตัวประชาชนซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่ได้มภี ูมลิ ําเนาในเขตปกครองจํานวน
หลายรายและบุคคลดังกล่าวได้ใช้เอกสารปลอมขอทําบัตรประจําตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
(นายอําเภอ) จึงมีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีมลู การกระทําผิดจริง
จึงมอบหมายให้ปลัดอําเภอร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกบั ผู้ฟ้องคดี จากนัน้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) ได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง
โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้ฟ้ องคดีก ระทําผิดวินัยจริง ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมีคําสังลงโทษ
่
ไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้านฐานกระทําผิดวินัยกรณีมสี ่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต
สวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน ๖ คน โดยทําการรับรองบุคคลอันเป็ นเท็จ ซึ่งเป็ น
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙
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ผู้ส นับสนุ นให้มกี ารกระทําความผิด ตามมาตรา ๒๖๗ แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา ถือ เป็ น
การกระทําอันได้ช่อื ว่าเป็ นการประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และตนเองยังไม่ได้รบั ทราบข้อกล่าวหาหรือตกเป็ นผูต้ อ้ งหาในกรณีรอ้ งทุกข์ดงั กล่าวแต่ประการใด
จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังลงโทษไล่
่
ออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บ้าน และ
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาํ สังให้
่ ตนกลับเข้ารับตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น
ศาลปกครองสู ง สุด วิ นิจฉั ย ว่ า ข้อ ๑๐ (๗) ของระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดให้การขอมีบตั รเนื่องจากบัตรหาย
หรือบัตรถูกทําลาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหลักฐานเอกสารซึ่งมีรปู ถ่ายของผูข้ อมีบตั รและ
เป็นเอกสารทีท่ างราชการออกให้ เช่น ใบอนุ ญาตขับรถ หากผูข้ อมีบตั รไม่มหี รือไม่สามารถแสดง
หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ดงั กล่าว ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือแทน
ประกอบกับเจ้าหน้ าที่ในการทําบัตรประจําตัวประชาชนก็ให้การยืนยันขัน้ ตอนการดําเนินการ
ออกบัตรว่า ปลัดอําเภอซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้ารับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ได้กําหนดแนวทางปฏิบตั วิ ่า ในกรณีบุคคลต่างท้องทีม่ ายื่นคําขอมีบตั รประจําตัวประชาชนจะต้อง
มีผู้รบั รองจึงจะออกบัตรประจําตัวประชาชนได้ กรณีจงึ ฟ งั ได้ว่าบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่อําเภอ
ก็สามารถขอทําบัตรได้หากมีบุคคลผูน้ ่ าเชื่อถือรับรอง การลงชื่อรับรองบุคคลจึงเป็ นสาระสําคัญ
ของการขอมีบตั รประจําตัว ประชาชนของบุค คลต่างท้องที่ มิใ ช่เ พียงแสดงใบอนุ ญ าตขับรถ
เพื่อ ขอมีบตั รอย่างเช่ นกรณีบตั รหายแต่ อ ย่างใด เมื่อ ข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าวกําหนดให้
“บุคคลผูน้ ่ าเชื่อถือ” หมายถึง บุคคลซึง่ มีความรูจ้ กั คุน้ เคยกับผูข้ อมีบตั รเป็ นอย่างดี อาจเกี่ยวข้อง
เป็ นญาติกนั หรือไม่กไ็ ด้ และเมือ่ พิจารณาตามแบบพิมพ์บนั ทึกคําให้การรับรองบุคคลแล้วเห็นว่า
แบบพิมพ์ดงั กล่าวเป็ นการรับรองว่าบุคคลทีร่ บั รองเป็ นบุคคลตามหลักฐานทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)
โดยต้องระบุเลขที่ของทะเบียนบ้านและแบบพิมพ์ต้องระบุความสัมพันธ์ก ับผู้ขอมีบตั รโดยมี
ข้อความว่ามีความรูจ้ กั คุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี ดังนัน้ การรับรองบุคคลเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ผูร้ บั รองจะต้องมีความรูจ้ กั คุน้ เคยกับผูข้ อมีบตั รเป็ นอย่างดี โดยต้อง
ยืนยันการมีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้านทีแ่ ท้จริง มิใช่ยนื ยันว่าอยูใ่ นบ้านทีป่ รากฏเลขทีใ่ นใบอนุ ญาตขับรถ
และมิใช่เป็ นการรับรองว่าบุคคลที่ย่นื ขอมีบตั รเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับรูปในใบคําขอมีบตั ร
ประจําตัวประชาชน (บ.ป.๑) และรูปในใบอนุ ญาตขับรถทีน่ ํามาแสดงเท่านัน้
เมื่อ ข้อ เท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้ องคดีไ ม่มคี วามสัมพันธ์และไม่ได้รู้จกั กับบุ คคล
ซึง่ ตนรับรอง แต่กลับลงชื่อรับรองในฐานะบุคคลทีม่ คี วามรูจ้ กั คุ้นเคยกับผู้ขอมีบตั รเป็ นอย่างดี
โดยระบุ ว่ า มีค วามสัมพันธ์ ก ับผู้ขอมีบ ัต รบางรายในฐานะผู้ ใหญ่ บ้ าน บางรายในฐานะญาติ
๒
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และบางรายในฐานะเจ้าบ้าน อันไม่ใช่ความสัมพันธ์ท่แี ท้จริง กรณีจงึ เป็ นการรับรองอันเป็ นเท็จ
และโดยปกติวสิ ยั ของบุคคลที่ดํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่บ้าน หากจะรับรองบุคคลจะต้องรับรองเฉพาะ
ลูกบ้านของตนหรือเป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์และรู้จกั คุ้นเคยเป็ นอย่างดีเท่านัน้ ประกอบกับ
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผู้ช่วยผูใ้ หญ่บา้ นต่อเนื่องกับการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูใ้ หญ่บ้านเป็ น
ระยะเวลากว่ า ๖ ปี พฤติ ก ารณ์ จ ึง ฟ งั ได้ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีล งชื่อ รับ รองบุ ค คลโดยปราศจาก
ความระมัด ระวัง การกระทํ า ของผู้ฟ้ องคดีจ ึง เป็ น การกระทํ า อัน ได้ช่ ือ ว่ า เป็ น ผู้ประพฤติช วั ่
อย่างร้ายแรงอันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่ ว นที่ผู้ ฟ้ องคดีอ้ า งว่ า การไล่ อ อกจากตํ า แหน่ ง เป็ น โทษที่รุ น แรงเกิน ไป
เพราะผูฟ้ ้ องคดียงั ไม่ได้รบั ข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ ยังไม่ถูกสอบสวน และยังไม่ถูกศาล
มีคําพิพ ากษาลงโทษจําคุก จากข้อ กล่าวหาดังกล่าว แต่ ก รณีของปลัด อําเภอซึ่งถูก ตัง้ ข้อ หา
เจ้าพนักงานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา กลับถูกดําเนินการเพียงสอบสวนทางวินัยไม่รา้ ยแรง จึงไม่เป็ นธรรมกับผู้ฟ้องคดีอย่างยิง่ นัน้
เห็นว่า การดําเนินการพิจารณาโทษทางวินยั เป็นมาตรการเพื่อควบคุมให้ขา้ ราชการปฏิบตั หิ น้าที่
อยู่ภายในกรอบของกฎหมายและระเบียบ และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ซึง่ มีกฎหมายกําหนด
ขัน้ ตอนและวิธกี ารดําเนินการไว้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากการดําเนินคดีอาญา เมื่อมาตรา ๖๑ ทวิ
วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติล กั ษณะปกครองท้อ งที่ พระพุ ทธศัก ราช ๒๔๕๗ บัญ ญัติว่ า
วินั ย และโทษผิด วินั ยให้ ใ ช้ ก ฎหมายว่ าด้ ว ยระเบียบข้ าราชการพลเรือ นโดยอนุ โลม ดัง นั ้น
การจะกําหนดโทษทางวินัยของผู้ฟ้องคดีจงึ ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ บังคับใช้ในขณะเกิดเหตุพพิ าทคดีน้ี สําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และกรมการปกครอง
ได้มหี นังสือกําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาโทษทางวินยั โดยให้ลงโทษผูก้ ระทําผิดในสถานหนัก
คือ ไล่ออกจากราชการ ประกอบกับในการกําหนดโทษทางวินัยนัน้ พฤติการณ์การกระทําผิด
ของผูถ้ ูกกล่าวหาแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่อาจอ้างผลการพิจารณาโทษทางวินัย
ของบุ ค คลอื่น มาเป็ นประโยชน์ แ ก่ ต นได้ การที่ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ มีคําสังลงโทษไล่
่
ผู้ฟ้ อ งคดี
ออกจากตําแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจกําหนดโทษทีช่ อบด้วยมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง
แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ มาตรา ๖๑ ทวิ
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๙๗/๒๕๕๙)
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แม้ ผ้ ูว่ า ราชการจัง หวัด จะมี ค ํา สัง่ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
ทบทวนโครงการที่ ข ออนุ ม ตั ิ เ พื่ อ ไปทัศ นะศึ ก ษายัง ต่ า งประเทศ แต่ เ มื่ อ เนื้ อ ความ
ในคําสังไม่
่ เห็นด้ วยกับการเดิ นทางไปดูงาน ถือว่ายังไม่ได้มีการอนุมตั ิ ให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไปราชการตามโครงการที่เสนอ การที่นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
ยัง คงเดิ นทางไปราชการถื อว่ ามี เจตนาที่ จะฝ่ าฝื นระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วย
ค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ้าหน้ าที่
ท้ อ งถิ่ น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๗ (๑) โดยชัดแจ้ ง และการที่ นายกองค์ การบริ หาร
ส่ วนตําบลอนุ ม ตั ิ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลและพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่
โดยมีบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ได้เป็ นเจ้าหน้ าที่ เดิ นทางไปแทนเจ้าหน้ าที่ ท่ี ไม่ไป ทัง้ ยังเขียน
รายงานโดยระบุรายชื่อ เจ้าหน้ าที่ที่ไม่ไปเพื่อยืนยันการเบิ กจ่ายงบประมาณ ย่อมไม่มีผล
ผูกพันบุคคลภายนอกอันจะมีสิทธิ เบิ กงบประมาณและถือเป็ นการสร้างพยานหลักฐาน
เท็จเพื่ อ นํ า มาเบิ กจ่ ายงบประมาณ อันเป็ นการปฏิ บ ตั ิ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบด้ วยกฎหมาย
การที่ ผ้ ูว่ า ราชการจัง หวัด อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๒ แห่ งพระราชบัญญัติ สภาตําบล
และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีค ําสังให้
่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พ้ นจากตําแหน่ ง จึ ง เป็ นการใช้ ดุล พิ นิจที่ ช อบด้ วยกฎหมาย คําสังให้
่ พ้ นจากตําแหน่ ง
จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เนื่องจากมีผู้รอ้ งเรียน
กล่าวหาว่าผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ชอบด้วยอํานาจหน้าทีห่ ลายประการ โดยเฉพาะกรณีการเดินทาง
ไปดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่ างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ของผู้บริหาร
พนักงานส่ วนตํ าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตํ าบล จํานวน ๓๕ คน
โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่ได้อนุ มตั แิ ละจัดคนอื่นทีไ่ ม่มสี ทิ ธิไปแทนคนทีไ่ ม่ไป อันเป็ นการฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหรือปฏิบตั ิการ
ไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีอนุ มตั ดิ ว้ ยวาจาแล้วและหากเลื่อนการเดินทาง
ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากได้นําเงินมาสํารองเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว
และอํานาจในการอนุ มตั ใิ ห้เดินทางไปราชการศึกษาดูงานในต่างประเทศเป็ นอํานาจขององค์การบริหาร
๔
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ส่วนตําบล จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ เพิกถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๐
ตุ ลาคม ๒๕๕๑ ที่ส งให้
ั ่ ผู้ฟ้ องคดีพ้นจากตําแหน่ ง และให้ค ืนสิทธิประโยชน์ ท่ผี ู้ฟ้ องคดีพ ึงได้
ตามกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้ าที่ท้ องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเ จตนาที่จ ะให้
การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการของส่วนราชการท้องถิน่ ต้องอยู่ในการกํากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุม้ ค่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานราชการ สําหรับในกรณีน้ีเป็ นการเดินทางไปราชการต่างประเทศของเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ได้กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้อนุ มตั กิ ารเดินทาง
ไปราชการของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และประธานสภาท้องถิน่ เมื่อก่อนทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีจะนํ าเจ้าหน้าทีข่ อง
องค์การบริหารส่วนตําบลเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือขออนุ มตั ิให้ผู้ฟ้องคดีและประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เดินทางไปราชการต่ างประเทศตามโครงการดังกล่าว แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบตั หิ น้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้มคี ําสังให้
่ ทบทวนโครงการ โดยกําหนดการแล้วไม่เห็นมีอะไร
ที่จะเป็ นประโยชน์ แก่ ท้องถิ่น งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เล็ก ๆ ทําอะไรได้มากมาย โดยเฉพาะกับศู นย์เด็กเล็ก เมื่อพิจารณาถึงเนื้ อความของคํ าสังของ
่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับ
การเดินทางไปดูงาน และมีเจตนาทีจ่ ะให้ผู้ฟ้องคดีนําโครงการไปทบทวน ถือว่ายังไม่ได้มกี ารอนุ มตั ิ
ให้ผฟู้ ้ องคดีและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไปราชการตามโครงการทีไ่ ด้เสนอ การที่
ผูฟ้ ้ องคดีและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ยังคงเดินทางไปราชการเพื่อทัศนะศึกษา
ตามโครงการดังกล่าว จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดีมเี จตนาทีจ่ ะฝ่าฝื นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการของเจ้า หน้ า ที่ท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยค่ า ใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้ า ที่
ท้องถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๑) โดยชัดแจ้ง อีกทัง้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้อนุมตั ใิ ห้สมาชิก
สภาองค์ก ารบริห ารส่วนตําบล และพนัก งานเจ้าหน้ าที่เดินทางไปทัศนะศึก ษาตามโครงการ
จํานวน ๓๓ คน แต่การสอบสวนกลับพบข้อเท็จจริงว่า ในจํานวนผูท้ เ่ี ดินทางทัง้ หมดนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้
จัดให้ ม ีบุ คคลภายนอกจํ านวน ๑๓ คน ซึ่งมิได้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ขององค์ การบริหารส่ วนตํ าบล
ตามกลุ่มเป้าหมายทีก่ ําหนดเอาไว้ในโครงการร่วมเดินทางไปด้วย การอนุ มตั ดิ งั กล่าวจึงไม่มผี ลผูกพัน
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บุคคลภายนอกจํานวน ๑๓ คน อันจะมีสทิ ธิท่จี ะเบิกงบประมาณของทางราชการเพื่อ ที่จะใช้
ในการเดิน ทางไปทัศนะศึกษาตามโครงการได้ และปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกว่ า หลังจาก
คณะเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ดินทางไปทัศนะศึกษาตามโครงการได้กลับมาแล้ว ในการจัดทําหลักฐานเพื่อยืนยัน
การเบิกจ่ ายงบประมาณในการเดินทาง ได้ม ีก ารเขียนรายงานเท็จ โดยนํ า รายชื่อ เจ้า หน้ า ที่
ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บล ที่ไ ม่ไ ด้เ ดินทางไปทัศ นะศึก ษาเข้ามาแทนที่บุค คลภายนอก
ที่ร่ ว มเดิน ทางไปด้ว ย กรณี จ ึง ถือ ว่ า ผู้ฟ้ องคดีม ีเ จตนาที่จ ะไม่ ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บดัง กล่ า ว
ข้ อ ๗ (๒) ว่ า ด้ ว ยอํ า นาจอนุ ม ัติ ก ารเดิ น ทางไปราชการของผู้ บริหารท้ องถิ่ น ทัง้ ยัง มีการ
สร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อนํ ามาเบิกจ่ ายงบประมาณในการเดินทาง ถือเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ การกระทําของผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นพฤติการณ์ ท่ฝี ่าฝื นต่ อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหรือปฏิบตั กิ ารไม่ชอบด้วยอํานาจ
หน้ า ที่แ ละการที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีอ าศัย อํ า นาจตามมาตรา ๙๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ภาตํ า บล
และองค์การบริหารส่ วนตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดี
พ้ นจากตํ าแหน่ งนายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบล จึงเป็ นการใช้ ดุ ลพิ นิ จในการออกคํ า สัง่ ที่
ชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน้ คําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๑ ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ใี ห้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนการที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสังให้
่ ทบทวนโครงการนัน้ เมื่อเนื้อความที่
รองผู้ ว่ าราชการจังหวัดสัง่ ให้ ทบทวนโครงการมีล ักษณะเป็ นการออกคํ าสัง่ โดยมีเจตนาที่จะ
ไม่อนุ มตั ใิ ห้ผฟู้ ้ องคดีและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเดินทางไปราชการ หากว่าผูฟ้ ้ องคดี
ทบทวนแล้วไม่เห็นด้วยกับคําสังดั
่ งกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีสามารถยื่นอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวได้ตามทีร่ ะเบียบ
กระทรวงมหาดไทยข้างต้น แต่มใิ ช่ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ้ องคดีสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสิน
เรื่องดังกล่าวได้โดยพลการ โดยมิได้สนใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดี
ไม่มสี ทิ ธิในการเดินทางไปราชการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูถ้ ูกฟ้องคดี
ถือเป็ นการฝ่าฝื นกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ ดังนัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
โครงการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มผี ลเป็ นการผูกพันต่อการกระทําของผูฟ้ ้ องคดี
และงบประมาณทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้กระทําไปก่อนหน้ าที่จะได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เดินทางไปราชการ การที่
ผู้ฟ้องคดีอนุ มตั ใิ ห้เจ้าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล และบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ
ตามโครงการดังกล่าว จึงถือเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๐๓๕/๒๕๕๙)

๖
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การที่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลได้บรรพชาเป็ นสามเณร
ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้ อันถือเป็ น
วันที่ผสู้ มัครดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ แม้จะเป็ นช่วงเวลาก่อนหรือในระหว่างประกาศ
รับรองผลการเลือกตัง้ ก็ตาม ถือได้ว่าในขณะบรรพชาเป็ นสามเณรมีสมาชิ กภาพเป็ นสมาชิ ก
สภาเทศบาลแล้ว ซึ่ งการเป็ นสามเณรเป็ นลักษณะต้ องห้ ามมิ ให้ ใช้ สิทธิ สมัครรับเลือกตัง้
และดํารงตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติการเลือกตัง้
สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรือผู้บริ หารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็ นผลให้ สมาชิ กภาพสมาชิ กสภาเทศบาล
ดั ง กล่ า วต้ อ งสิ้ นสุ ด ลง ดั ง นั ้ น คํ า สั ง่ ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาล
จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า เทศบาลตํ าบลบึงงามได้ป ระกาศรับ สมัค รเลือ กตัง้ สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบึงงามและผลการเลือกตัง้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้
เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล แต่ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตัง้
อย่างเป็ นทางการ ผูฟ้ ้ องคดีได้ไปบวชเป็ นสามเณร ในระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕
เป็ นเวลา ๗ วัน เพื่ออุทศิ ส่วนกุศลให้บดิ าและมารดาทีเ่ สียชีวติ ไปนานแล้ว ต่อมา เมื่อประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลตัง้ แต่วนั ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ นาย ส. กับพวก
รวม ๓ คน ได้มหี นังสือร้องเรียนและผูถ้ ูกฟ้องคดี (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน ต่ อมา ผู้ ถู กฟ้ องคดีได้ ว ินิ จฉั ยเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ให้ผู้ ฟ้ องคดีพ้ นจากตํ าแหน่ งเนื่ องจากผู้ ฟ้ องคดีได้ ม ีเจตนาบวชเป็ นพระภิกษุ ในพุ ทธศาสนา
โดยโกนศีรษะ ห่มผ้าเหลือง และได้ออกบิณฑบาตและปฏิบตั ภิ ารกิจของภิกษุ ตามปกติอนั เป็ น
ลัก ษณะต้ อ งห้า มตามมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือ คํ า สัง่ เพิก ถอนคํ า วินิ จ ฉั ย ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ีใ ห้ ผู้ ฟ้ องคดีพ้ น จากสมาชิก ภาพสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบึงงาม นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้บญ
ั ญัติ
เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลว่า ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการเลือ กตัง้ สมาชิกสภาท้อ งถิ่นหรือ ผู้บริห ารท้อ งถิ่น และสมาชิก ภาพ
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ของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติดงั กล่าว โดยปรากฏตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าบุคคลทีเ่ ป็ นภิกษุ สามเณร
นักพรต หรือนักบวช เป็ นบุคคลผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ และต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิ
สมัครรับเลือกตัง้ จึงมีปญั หาต้องพิจารณาว่า ในวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมสี มาชิกภาพเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบึงงาม ผู้ฟ้องคดีเป็ นบุคคลซึ่งเป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรือไม่ เห็นว่า
เมื่อการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามมีขน้ึ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดี
ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจําเทศบาลตําบลบึงงาม เรือ่ ง ผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามของผูฟ้ ้ องคดีจงึ เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ดังกล่าว
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้ไปบรรพชา
เป็ นสามเณรระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ เป็ นเวลา ๗ วัน ทัง้ ทีท่ ราบดีว่าตนได้รบั เลือก
เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม แม้การบรรพชาจะเป็ นช่วงเวลาก่ อนหรือในระหว่างประกาศ
รับรองผลการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แต่เห็นได้ว่า
ในขณะบรรพชาเป็ นสามเณร ผูฟ้ ้ องคดีมสี มาชิกภาพเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามแล้ว
ซึง่ การเป็ นสามเณรเป็ นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ และดํารงตําแหน่ งสมาชิก
สภาเทศบาลตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
สมาชิก ภาพสมาชิก สภาเทศบาลตําบลบึง งาม ของผู้ฟ้ องคดีจงึ ต้อ งสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และโดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๙ วรรคสอง บัญญัตวิ ่า เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาเทศบาลผูใ้ ดสิน้ สุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว
คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อนายอําเภอบึงโขงหลง
ได้รายงานต่ อ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีเ พื่อให้ว ินิจฉัยสมาชิก ภาพสมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลบึง งามของ
ผูฟ้ ้ องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
การเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงามของผูฟ้ ้ องคดี เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงประกอบการพิจารณา
วินิจฉัย คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้บรรพชาเป็ นสามเณร
ตัง้ แต่วนั ที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ จริง ดังนัน้ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีมคี ําวินิจฉัยให้ผูฟ้ ้ องคดี
พ้นจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงงาม จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๗๕/๒๕๕๙)

๘
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
มติ สภาเทศบาลเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่มีกฎหมายกําหนดขัน้ ตอนและวิ ธีการ
สําหรับแก้ไขความเดื อดร้อนหรือเสี ยหายไว้เป็ นการเฉพาะ ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ คาํ สัง่
ก่อนที่จะนําคดีมาฟ้ องต่อศาล ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๔ ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การที่ ป ระธานสภาเทศบาลมี ห นั ง สื อ เชิ ญ ผู้ใ หญ่ บ้ า น ประธานชุ ม ชน
เจ้ าหน้ าที่ ประชาสัมพันธ์และประชาชนให้ เข้ าร่วมรับฟั งการประชุ มสมัยสามัญเป็ นการ
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ โดยทัวไปในฐานะประธานสภาเทศบาลตามข้
่
อ ๒๔ วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยข้ อ บังคับการประชุมสภาท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแม้ ว่า
จะได้แนบหนังสือของรองประธานสภาที่เชิ ญประชุมเพื่อพิ จารณาถอดถอนประธานสภา
เทศบาลออกจากตําแหน่ งอันเนื่ องมาจากพฤติ กรรมและการปฏิ บ ตั ิ หน้ าที่ ของประธาน
สภาเทศบาลที่ จ ะนํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย หรื อ ก่ อ ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยแก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นด้ วย ก็ไม่ได้ เป็ นการแสดงออกให้ เห็นถึงความประสงค์ของประธาน
สภาเทศบาลที่ ต้องการให้ เจ้ าหน้ าที่ อื่น ประชาชน หรือผู้ที่ไม่เกี่ ยวข้องได้ รบั รู้พฤติ กรรม
และการปฏิ บ ตั ิ หน้ าที่ ด ังกล่ าวเนื่ องจากมี วาระการประชุ มอื่ น ๆ ด้ วย จึ งไม่ อาจถื อว่ า
ประธานสภาเทศบาลให้ ค วามยิ น ยอมโดยปริ ย ายไว้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเริ่ ม ต้ น
การประชุ ม การที่ ร องประธานสภาเทศบาลซึ่ ง ทํา หน้ า ที่ แ ทนประธานสภาเทศบาล
ในการประชุ ม ไม่ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ มในวาระพิ จารณาญัตติ ข อให้ ประธานสภาเทศบาล
พ้ นจากตําแหน่ งว่าเป็ นการประชุมลับตามข้ อ ๓๒ ของระเบียบดังกล่ าว และสังให้
่ ผ้ทู ่ี
ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การประชุ ม ออกจากที่ ป ระชุ ม จนกว่ า จะเสร็จ สิ้ น การประชุ ม
ในวาระนั น้ แต่ กลับดําเนิ นการประชุมแบบเปิ ดเผยทัง้ หมด จึ งทําให้ มติ เป็ นการกระทําที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากกระทําการโดยไม่ถกู ต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิ ธีการ
อันเป็ นสาระสําคัญที่ กาํ หนดไว้สาํ หรับการกระทํานัน้
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลและได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นประธานสภาเทศบาลตําบลได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากในระหว่างทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
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เดินทางไปราชการได้มสี มาชิกสภาเทศบาลยื่นเสนอญัตติต่อรองประธานสภาเทศบาลตําบลขอให้
ถอดถอนผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่ งประธานสภาเทศบาลโดยกล่าวหาว่า ผูฟ้ ้ องคดีมคี วามประพฤติ
ในทางที่จะนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อตําแหน่ งหรือสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๐ ทวิ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยรองประธานสภาเทศบาลได้บรรจุญตั ติเข้าในระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุ มและชี้แจง
ในการประชุมด้วย และผูถ้ กู ฟ้องคดี (สภาเทศบาลตําบล) มีมติให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งประธาน
สภาเทศบาล ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการบรรจุญตั ติเข้าในระเบียบวาระการประชุมของรองประธานสภา
เป็ นการปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่ออุทธรณ์มติ
ดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มมี ติยนื ยันตามมติเดิม จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนมติ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า มติ ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดี เ ป็ น การใช้ อํ า นาจ
ตามกฎหมายที่มผี ลเป็ นการสร้างนิติสมั พันธ์ข้นึ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกบั ผู้ฟ้องคดี ในอันที่จะ
เปลีย่ นแปลง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดี มติดงั กล่าวจึงเป็ น
คําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และตามมาตรา ๔๔ ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเ จตนารมณ์ ท่ีไ ม่ ต้อ งการให้ผู้อ ยู่ใ นบัง คับ ของคําสัง่ ทางปกครองดําเนิน การ
อุทธรณ์คําสังดั
่ งกล่าวต่อเจ้าหน้ าที่ซ่งึ อยู่ในรูปแบบของคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ เพราะไม่ม ี
ผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะพิจารณาต่อไปได้ และเมื่อมีการจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ แล้ว สิทธิในการโต้แย้ง
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน จึงเปลีย่ นเป็ นสิทธิ
ที่สามารถนํ าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ทนั ที โดยไม่ต้องมีการอุทธรณ์คําสังก่
่ อนที่จะนํ าคดี
มาฟ้องต่อศาล
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยข้อ บัง คับ การประชุ ม สภาท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๓๒ กําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุม
สภาเทศบาลจะต้อ งดําเนิ นการประชุ มโดยเปิ ด เผยเพื่อ ให้ประชาชนและผู้ท่ีมสี ่ว นเกี่ยวข้อ ง
ได้เข้าฟงั การประชุม โดยมีขอ้ ยกเว้นในบางกรณีทโ่ี ดยสภาพเป็ นเรื่องทีไ่ ม่สมควรเปิ ดเผย หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ร้องขอให้ประชุมลับ ทัง้ นี้ อาจเป็ นเรื่องทีม่ ผี ลกระทบ
ต่ อความสงบเรียบร้อยภายในท้อ งถิ่น หรืออาจเป็ นเรื่อ งที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่อ งค์ก ร
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ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หรือ เป็ นกรณีท่อี าจทําให้เ กิด ความเสียหายแก่ ช่ อื เสียงหรือเกียรติคุ ณ
ของสมาชิกสภาท้องถิน่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานสภาเทศบาลได้ม ี
หนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เชิญผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เจ้าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
และประชาชนให้เข้าร่วมรับฟ งั การประชุ มสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้แนบท้ายด้วยสําเนาหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็ นหนังสือ
ทีแ่ จ้งให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเพื่อชีแ้ จงข้อกล่าวหาตามทีม่ สี มาชิกสภาเทศบาล
ยื่นเสนอญัตติให้ถ อดถอนผู้ฟ้องคดีอ อกจากตํ าแหน่ งประธานสภาเทศบาล เนื่อ งจากเห็นว่ า
มีความประพฤติท่เี ป็ นไปตามมาตรา ๒๐ ทวิ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แม้กรณีน้ีผฟู้ ้ องคดีจะเป็ นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองก็ตาม แต่การที่ผฟู้ ้ องคดีมหี นังสือ
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เชิญผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์และประชาชน
ให้เข้าร่วมรับฟงั การประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทัวไปในฐานะ
่
ประธานสภาเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ใ ห้ประชาชนทราบและเข้ารับฟงั การประชุมตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๒๔ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้ องคดีไ ด้แนบสําเนาหนังสือ
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในตอนท้ายหนังสือดังกล่าวไปด้วย แต่ก็ไม่ได้เป็ นการแสดงออก
ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมคี วามประสงค์ท่ตี ้องการให้เจ้าหน้าที่อ่นื ประชาชน หรือผู้ท่ี
ไม่เกีย่ วข้องได้รบั รูถ้ งึ พฤติกรรมและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดีในฐานะประธานสภาเทศบาล
แต่อย่างใด เนื่องจากในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมทัง้ หมดห้าวาระ จึงไม่อาจถือได้ว่า
เป็ นกรณีทผ่ี ู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมโดยปริยายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเริม่ ต้นการประชุม
แต่ อ ย่างใด แต่ ใ นการประชุ มสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๑๐ สิง หาคม
๒๕๕๔ ในวาระที่ ๓ ซึง่ เป็ นวาระทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีพจิ ารณาญัตติทข่ี อให้ผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล ถือ ว่ า เป็ น การอภิป รายเกี่ย วกับ การทํ า หน้ า ที่ข องผู้ฟ้ องคดีใ นฐานะ
ประธานสภาเทศบาลและเป็ นกรณีท่เี กี่ยวกับความประพฤติในทางทีจ่ ะนํ ามาซึง่ ความเสื่อมเสีย
หรือ ก่ อ ความไม่ ส งบเรีย บร้อ ยแก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หรือกระทํ าการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๒ ของระเบียบดัง กล่าว
ดังนัน้ รองประธานสภาเทศบาลซึง่ ทําหน้าทีแ่ ทนประธานสภาเทศบาลในการประชุมจะต้องแจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวาระดังกล่าวเป็ นการประชุมลับ และสังให้
่ ผู้ท่ไี ม่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
กับการประชุ มออกจากที่ประชุ มจนกว่ าจะเสร็จสิ้นการประชุ มในวาระดังกล่ าว แต่ กลับเป็ น
การดําเนินการประชุมแบบเปิดเผยทัง้ หมด โดยทีว่ าระที่ ๓ ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้มคี ําขอให้เป็ นการประชุม
โดยเปิ ด เผยแต่ อย่างใด จึงเป็ นกรณีท่ที ําให้มติของผู้ถู กฟ้ องคดีในวาระที่ ๓ เป็ นการกระทํา
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ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากกระทําการโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือ วิธกี าร
อันเป็ นสาระสําคัญทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับการกระทํานัน้
พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชัน้ ต้นให้เพิกถอนมติของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๕๕๐/๒๕๕๙)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การที่ข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ อ ยู่ภ ายใต้ บ งั คับ ข้ อ ๘๙ เป็ นกรณี ที่ เมื่ อมี สาธารณภัยฉุ กเฉิ น
เกิ ดขึ้ น ผู้บริ หารท้ องถิ่ นมี อ ํานาจที่ จะอนุ ม ตั ิ ให้ จ่ายขาดเงิ นสะสมได้ ตามความจําเป็ น
ในขณะนั น้ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องให้ สภาเป็ นผู้อนุมตั ิ แต่ ต้องคํานึ งถึงฐานะการเงิ นการคลัง
ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขตามข้ อ ๘๙ การที่ ประธานสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีคาํ สังอนุ
่ มตั ิ ให้ จ่ายขาดเงิ นสะสมเพื่ อจัดซื้ อรถบรรทุกระบบ
ผลิ ตนํ้ าบริ โภคเคลื่ อนที่ โดยการอ้ างเหตุฉุกเฉิ นจากภัยแล้ งและอาศัยอํานาจตามข้ อ ๙๑
ดังกล่าว โดยขัน้ ตอนการดําเนิ นงานไม่ได้ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการดําเนิ นการที่ เร่งด่ วน
ฉุ ก เฉิ น และขัด กับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ นที่ จ ํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ทัง้ ยัง มี เ วลาเพี ย งพอที่ จ ะเตรี ย มการและสามารถเสนอเรื่ อ งให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ ได้ การอ้างเหตุจากภัยแล้งและอาศัยอํานาจตามข้อ ๙๑
จึ งเป็ นเพี ยงการอ้ างฐานอํานาจเพื่ อเป็ นการเลี่ ยงไม่ ให้ สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
เป็ นผู้อนุมตั ิ ประกอบกับเหตุอนั เกิ ดจากสาธารณภัยตามที่ อ้างได้ บรรเทาลงหรือสิ้ นสุดลง
ก่อนที่ จะมีคาํ สังอนุ
่ มตั ิ จึงไม่มีข้อเท็จจริ งที่ จะเป็ นเหตุให้ ผ้บู ริ หารท้ องถิ่ นมีอาํ นาจอนุมตั ิ
ให้จ่ายขาดจากเงิ นสะสม คําสังอนุ
่ มตั ิ ให้จ่ายขาดเงิ นสะสม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องและแก้ ไขเพิ่มเติมคํ าฟ้ องว่ า ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สิบแปดเป็ นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดี (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ซึ่งเป็ นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกระบบผลิตนํ้ าบริโภค
เคลื่อนที่ จํานวน ๒ คัน เป็ นเงิน ๑๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปญั หาภัยแล้ง โดยอนุ มตั ิให้จ่าย
ขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนที่เก็บรักษาไว้ทจ่ี งั หวัด โดยไม่ได้ขออนุ มตั ติ ่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และไม่มกี ารประชุมสภาทีม่ ญ
ี ตั ติขออนุ มตั จิ ่ายขาดเงินสะสม
กรณีจดั ซื้อรถดังกล่าวแต่ อย่างใด ประกอบกับจังหวัดไม่มภี ยั แล้งและไม่ปรากฏว่ามีประกาศ
เกี่ย วกับ นํ้ า ดื่ม ไม่ ปลอดภัยหรือมีสารอันตรายที่จําเป็ นต้ องจัดซื้อรถดังกล่ าวเป็ นการฉุ กเฉิ น
การอนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมจึงเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทอ่ี นุ มตั ใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซือ้ รถบรรทุกระบบ
ผลิตนํ้าบริโภคเคลื่อนที่
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นหลักเกณฑ์ทวไปของการใช้
ั่
จา่ ยเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ปกติ โดยอํานาจในการอนุ มตั ดิ งั กล่าวเป็ นอํานาจของสภาท้องถิ่น
โดยมีเงื่อนไขในการอนุ มตั ิ ประกอบด้วย (๑) เป็ นกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้ าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็ นการเพิม่ พูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือกิจการทีจ่ ดั ทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน และ
ต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนด (๒) ได้ส่ง
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมือ่ ได้รบั อนุ มตั แิ ล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถดั ไป แต่ขอ้ ๙๑ ของระเบียบดังกล่าวเป็ นกรณีทร่ี ะเบียบนี้มเี จตนารมณ์
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถแก้ปญั หาได้อย่างเร่งด่วนซึง่ เป็ นข้อยกเว้นของการ
อนุ มตั ใิ นสถานการณ์ปกติ โดยใช้เฉพาะกรณีทม่ี สี าธารณภัยเกิดขึน้ และต้องเป็ นกรณีฉุกเฉินเท่านัน้
และเพื่อให้การดําเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ประชาชน
ได้อย่างเร่งด่วน จึงได้กําหนดให้อํานาจในการอนุ มตั ใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสมเป็ นอํานาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ ที่สามารถอนุ มตั ใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็ นในขณะนัน้ ซึง่ เป็ นการลดขัน้ ตอน
การดําเนินการและระยะเวลาในการขออนุ มตั ิต่อสภาท้องถิ่น ดังนัน้ ตามที่ข้อ ๙๑ ของระเบียบ
ดังกล่าว กําหนดให้อยู่ภายใต้บงั คับข้อ ๘๙ นัน้ จึงต้องตีความว่าเมื่อมีสาธารณภัยฉุ กเฉินเกิดขึ้น
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีอํานาจทีจ่ ะอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็ นในขณะนัน้ และไม่จาํ เป็ น
ต้องให้สภาเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดยการอนุ มตั ดิ งั กล่าวต้องคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และการมีคาํ สังอนุ
่ มตั ดิ งั กล่าวต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขทีป่ ระกอบด้วย (๑) เป็ นกิจการ
ซึง่ อยู่ในอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือกิจการทีจ่ ดั ทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน และต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่ก ฎหมายกําหนด (๒) ได้ส่ งเงินสมทบกองทุ นส่ง เสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่นแต่ ล ะประเภทตามระเบีย บแล้ว และ (๓) เมื่อ ได้ร บั อนุ ม ตั ิแ ล้ว องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถดั ไป ดังนัน้
อุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทอ่ี ้างว่าอํานาจตามข้อ ๙๑ ของระเบียบดังกล่าวเป็ นอํานาจในการอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยไม่ตอ้ งผ่านการอนุ มตั จิ ากสภาท้องถิน่ ก่อน จึงฟงั ขึน้
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แม้สถานการณ์ภยั แล้งจะเป็ นสาธารณภัยอย่างหนึ่งก็ตาม และการทีผ่ ู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภูได้มปี ระกาศจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง ประกาศพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุ ก เฉิ นในพื้นที่อําเภอเมือ งหนองบัว ลําภู อํ าเภอโนนสัง อํ าเภอศรีบุญเรือ ง อํ าเภอนากลาง
อําเภอนาวัง และอําเภอสุวรรณคูหา ลงวันที่ ๓๐ และวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ รวม ๗ ฉบับ
จึงถือเป็ นแนวนโยบายของผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภูทต่ี ้องการให้มกี ารดําเนินการแก้ไข
ปญั หาภัยแล้ง ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็ นกรณีเร่งด่วน แต่โดยทีป่ ระกาศดังกล่าว
ได้กําหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องไม่เกิน ๓ เดือน และต่อมาไม่ปรากฏว่าได้มกี ารประกาศ
ั หาภัย แล้ง ได้ส้นิ สุ ด แล้ว
กรณีด ัง กล่ าวเพิ่ม เติม แต่ อ ย่ า งใด จึง ต้ อ งถือ ว่ า นโยบายการแก้ป ญ
และเมื่อพิจารณาถึงความเป็ นเหตุ ฉุ กเฉิ นเร่ งด่ วนตามข้อเท็จจริงในคดีแล้ว เห็นได้ว่ า การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดี มีคาํ สังตั
่ ง้ ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปญั หาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
และจัดทําโครงการจัดหารถบรรทุกระบบผลิตนํ้ าบริโภคเคลื่อนทีเ่ พื่อแก้ไขปญั หาการขาดแคลน
นํ้ า อุ ป โภคบริโ ภค จนกระทัง่ มีห นั ง สือ หารือ ไปยัง อธิ บดี ก รมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น
และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภูตามลําดับ ต่อมา จึงมีคําสังอนุ
่ มตั ใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อ จัด ซื้อ รถบรรทุ ก ระบบผลิต นํ้ าบริโ ภคเคลื่อ นที่เ ป็ นเงินจํา นวน ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท นัน้
ในขัน้ ตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้ าทีท่ ่เี กี่ยวข้องและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็ นการ
ดําเนินการทีเ่ ร่งด่วนฉุ กเฉิน และขัดกับสถานการณ์ฉุกเฉินทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการแก้ปญั หาอย่างเร่งด่วน
โดยผู้ ถู กฟ้ องคดีม ีเ วลาเพีย งพอที่จ ะเตรีย มดํ า เนิ น การหรือ สามารถเสนอเรื่อ งดัง กล่ า วให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภูเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ไิ ด้ โดยอย่างช้าทีส่ ุดภายในการ
ประชุ มสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ดังนัน้ การอ้างเหตุฉุกเฉินจากภัยแล้งและอาศัยอํานาจตามข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็ นเพียงการอ้างฐานอํานาจของผูถ้ ูกฟ้องคดีเพื่อเป็ นการ
เลี่ย งที่จ ะไม่ ใ ห้ ส ภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด หนองบัว ลํ าภู เ ป็ นผู้ พ ิจารณาอนุ ม ัติเ ท่ านั ้น
ประกอบกับ ผู้ ฟ้ องคดีท ัง้ สิบ แปดมีห ลัก ฐานที่ สามารถแสดงได้ ว่ าในแต่ ละอํ าเภอในจังหวัด
หนองบัวลําภู เริม่ มีฝนตกตัง้ แต่ ต้นเดือนพฤษภาคม และเข้าสู่ฤดูฝนตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ปรากฏตามหนังสือสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลําภู ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ อีกทัง้ ปริมาณนํ้ าดิบที่ใช้ใ นการผลิต นํ้ าประปาระหว่างเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ มีปริมาณเพียงพอและสามารถจ่ายนํ้าได้เป็ นปกติ ยกเว้นเทศบาล
ตําบลนากลางที่ต้องจ่ายนํ้ าแบบควบคุ มปริมาณ ซึ่งปรากฏหลัก ฐานตามหนังสือการประปา
ส่วนภูมภิ าค สาขาหนองบัวลําภู ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี ําสัง่
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อนุ ม ัติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิน สะสมขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด หนองบัว ลํ า ภู จึง เป็ น กรณี ท่ี
มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการได้ และสามารถนํ าโครงการ
ดัง กล่ า วเสนอต่ อ สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด หนองบัวลํ าภู เ พื่อให้ พ ิจารณาอนุ ม ัติ ไ ด้
และไม่อาจถือว่าเป็ นกรณีฉุกเฉิน รวมทัง้ เหตุอนั เกิดจากสาธารณภัยก็ได้บรรเทาลงหรือสิน้ สุดลงก่อนที่
ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคําสังอนุ
่ มตั ิแล้ว จึงเป็ นกรณีท่ถี อื ว่าไม่มขี อ้ เท็จจริงที่จะเป็ นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
เป็ นผูม้ อี ํานาจอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมตามข้อ ๙๑ ของระเบียบดังกล่าว ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
มีคาํ สังอนุ
่ มตั ใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อจัดซือ้ รถบรรทุก
ระบบผลิตนํ้าบริโภคเคลื่อนทีจ่ าํ นวน ๒ คัน จึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๖๗๙/๒๕๕๙)
เมื่อสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลต้ องคําพิ พากษาให้ ลงโทษจําคุก
และถูกคุมขังจริ งเป็ นเวลา ๑ วัน ในระหว่างอุทธรณ์ คาํ พิ พากษาของศาลแขวง แม้ต่อมา
จะได้ รบั การปล่อยตัวชัวคราวในระหว่
่
างอุทธรณ์ กไ็ ม่ทาํ ให้ สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลซึ่ งสิ้ นสุดลงโดยผลของกฎหมายกลับฟื้ นคื นมาได้ กรณี ถือว่ า
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นบุคคลต้ องห้ ามมิ ให้ ใช้ สิท ธิ สมัครรับเลื อกตัง้
ตามมาตรา ๔๕ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติการเลื อกตัง้ สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรือผู้บริ หาร
ท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลจึงสิ้ นสุดลง
ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ ง (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ นายอําเภอมีคาํ วิ นิจฉัยให้ สมาชิ กภาพ
ของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลสิ้ นสุดลง อันเนื่ องมาจากต้ องคําพิ พ ากษา
ให้จาํ คุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เดิมผูฟ้ ้ องคดีดํารงตําแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และดํารงตําแหน่ งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี (นายอําเภอ) มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งคําสังให้
่ สมาชิกภาพ
ของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีท่ศี าลแขวงมีคําพิพากษาเมือ่ วันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ลงโทษจําคุกผู้ฟ้องคดีเป็ นเวลา ๖ เดือน กรณีผู้ฟ้องคดีได้ยา้ ยบุคคล

๔
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จํานวน ๙ คน เข้าไปในทะเบีย นบ้านของผู้ฟ้ อ งคดีเ พื่อ ประโยชน์ ใ นการเลือ กตัง้ โดยมิชอบ
โดยผู้ฟ้องคดีได้รบั คําสังอนุ
่ ญาตให้ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชัน้ อุทธรณ์ในวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๕ ทําให้ผฟู้ ้ องคดีถูกคุมขังเป็ นเวลา ๑ วัน ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีตามหนังสือ
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัง่
เพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดี และให้ผฟู้ ้ องคดีดํารงตําแหน่ งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและดํารงตําแหน่ งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามเดิม
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การถูกศาลพิพากษาลงโทษให้จาํ คุกและมีการคุมขัง
ตามคําพิพากษาดังกล่าวจริง มีผลให้เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ และหากผู้นัน้
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ อยู่ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิน่ ของผูน้ ัน้ ย่อมสิน้ สุดลงทันทีโดยผล
ของกฎหมาย ดังนั น้ เมื่อข้อเท็ จจริงรับฟ งั ได้ ยุ ติว่ าผู้ ฟ้ องคดีต้ องคํ าพิพากษาของศาลแขวง
อุบลราชธานี คดีหมายเลขแดงที่ ๕๗๙๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ว่ามีความผิด
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ลงโทษจําคุก ๖ เดือน แม้ผู้ฟ้องคดีย่นื คําร้องขอให้ปล่อย
ชัวคราวในระหว่
่
างอุทธรณ์ในวันเดียวกัน แต่ศาลแขวงอุบลราชธานีกม็ คี ําสังให้
่ ส่งคําร้องของผูฟ้ ้ องคดี
ไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณาสัง่ โดยมิได้มคี ําสังให้
่ ปล่อยชัวคราวผู
่
้ฟ้องคดีและมีหมาย
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จําคุกผู้ฟ้องคดีไว้ระหว่างอุทธรณ์ แม้ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๓
มีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ อนุ ญาตให้ปล่ อ ยผู้ฟ้ อ งคดีชวคราวในระหว่
ั่
างอุ ทธรณ์
ศาลแขวงอุบลราชธานีจงึ มีหมายลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีก็ตาม กรณี
ก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๔๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว สมาชิกภาพ
ของสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลของผู้ฟ้ อ งคดีจงึ สิ้นสุ ด ลงตามนั ยมาตรา ๔๗ ตรี
วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้จะเป็ นการถูกคุมขังเพียง ๑ วัน และต่อมาผูฟ้ ้ องคดีจะได้รบั การปล่อยตัว
ชัวคราวในระหว่
่
างอุ ทธรณ์ ก็ไม่ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ของผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ สิน้ สุดลงโดยผลของกฎหมายกลับฟื้ นคืนมาได้แต่ประการใด การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดี
วินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลของผูฟ้ ้ องคดีสน้ิ สุดลงตามหนังสือ
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๑๖๒/๒๕๕๙)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การวิ นิจฉั ยให้ ผ้ดู าํ รงตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลพ้ นจาก
ตําแหน่ ง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ต้ องเป็ นกรณี ที่นายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรือมีการกระทําฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
ของกฎหมายดัง กล่ า วในขณะที่ ผ้นู ั ้น ดํา รงตํา แหน่ ง นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
อยู่ในวาระนัน้ เมื่อเหตุที่ทาํ ให้นายอําเภอมีคาํ วิ นิจฉัยให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
พ้นจากตําแหน่ ง เป็ นเหตุที่เกิ ดขึ้นในขณะดํารงตําแหน่ งอยู่ในวาระก่อน มิ ใช่ เหตุที่เกิ ดขึ้น
ในขณะที่ ด ํา รงตํ า แหน่ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลที่ น ายอํา เภอมี ค ํา วิ นิ จฉั ย
ให้พ้นจากตําแหน่ ง คําวิ นิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่ งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเคยดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่ งจนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ซึง่ ระหว่างการดํารงตําแหน่ งดังกล่าว นาย ส. ได้มหี นังสือร้องเรียนไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดี (นายอําเภอ) ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีมพี ฤติกรรมในทางทุจริต โดยเรียกรับเงินส่วนต่างจากการจัดซือ้ ท่อระบายนํ้ า ผูถ้ ูกฟ้องคดี
จึงได้ดํ าเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่าองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
โดยผูฟ้ ้ องคดีได้จดั ซือ้ ท่อระบายนํ้ าในราคาสูงกว่าราคาตามท้องตลาด ทําให้การจัดซือ้ ตามฎีกา
เบิกเงินดังกล่าวเกินความเป็ นจริง และได้มกี ารดําเนินการทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัยกับผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้อง ส่วนการวินิจฉัยว่าให้พน้ จากตําแหน่ ง เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีได้หมดวาระดํารงตําแหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่ว นตํ าบลแล้ว จึง ไม่ส ามารถสอบสวนเพื่อ เสนอให้ผู้ว่ าราชการจังหวัด
สังให้
่ พน้ จากตําแหน่ งได้ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้ลงสมัครรับเลือกตัง้ และได้รบั เลือกเป็ นนายกองค์การ
บริห ารส่ ว นตํ า บลในวาระถั ด มา และผู้ ถู ก ฟ้ องคดีใ ช้ อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ตามหนั ง สือ ลงวัน ที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้ ผู้ฟ้ องคดีพ้ นจากตํ าแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลตาม
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
เพราะมีล ักษณะต้ องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน จึง ขอให้ ศ าล
มีคํ าพิพ ากษาหรือ คํ าสัง่ เพิก ถอนคํ า วินิ จ ฉั ย ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ีว ินิ จ ฉั ย ให้ผู้ฟ้ องคดีพ้น จาก
ตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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ศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ย ว่ า บทบัญ ญัติของกฎหมายตามมาตรา ๕๘/๑
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีนายอําเภอเป็ นผูม้ อี ํานาจสอบสวนและวินิจฉัยกรณี
มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องพ้นจากตําแหน่ ง เพราะขาดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือ ไม่ ต้ อ งเป็ น กรณี ท่ีนายกองค์ การบริหารส่ วนตํ าบลเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบัติ
หรือมีล กั ษณะต้องห้ามหรือมีการกระทําฝ่าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าว ในขณะที่ผู้นัน้
ดํารงตํ าแหน่ งนายกองค์ การบริหารส่ วนตํ าบลในขณะนั น้ เมื่อ ในช่ ว งวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้มกี ารประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เคย
ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และหมดวาระลงในวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้ลงสมัครรับเลือกตัง้ ในตําแหน่ งดังกล่าวอีกครัง้ แต่นาย ส. ได้มหี นังสือลงวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไปยังผูอ้ ํานวยการการเลือกตัง้ องค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจําจังหวัด เพื่อคัดค้านว่าผู้ฟ้องคดีไม่มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เนื่องจากผลการ
สอบสวนข้อร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่าการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขององค์การ
บริห ารส่ ว นตํ า บลโดยผู้ฟ้ องคดี น่ า จะไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย และผู้ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ว ินิ จ ฉั ย ว่ า
ผู้ฟ้ องคดีก ระทํ า การอัน เป็ น การทุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ อัน เป็ น การกระทํ า ของผู้ฟ้ องคดีใ นคราว
ได้รบั เลือกตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในสมัยทีแ่ ล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในคราวนี้อกี หนึ่งสมัย
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ด้ ม ีคํ าวินิ จฉั ยตามหนั งสือ ลงวัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ว่ า กรณี ม ีมู ล เหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ า ผู้ฟ้ องคดีมพี ฤติกรรมไปในทางทุ จริต ตามข้อ ร้อ งเรีย นและให้ผู้ฟ้ องคดีพ้น
จากตํ า แหน่ ง นายกองค์ การบริหารส่ วนตํ าบล ซึ่งเห็ นได้ ว่ าเหตุ แ ห่ งการร้องเรียนที่จะทํ าให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี าํ วินิจฉัยให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็ นเหตุท่ี
เกิดขึน้ ในขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีดาํ รงตําแหน่ งอยูใ่ นวาระนัน้ แต่การทุจริตในการจัดซือ้ ท่อ ค.ส.ล. ดังกล่าว
มิใช่ เหตุ ท่ีเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้ องคดีดํ ารงตํ าแหน่ งนายกองค์การบริหารส่ วนตํ าบล ในขณะที่
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมคี ําวินิจฉัยให้ผู้ฟ้ องคดีจะต้องพ้นจากตําแหน่ งแต่ อย่างใด ผู้ถู กฟ้ องคดีจงึ ไม่อาจ
อ้ างเหตุ ท่ีเกิดขึ้นก่ อนที่ผู้ ฟ้ องคดีจ ะดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในครัง้ นี้
มาเป็ น เหตุ ส ั ง่ ให้ ผู้ ฟ้ องคดี พ้ น จากตํ า แหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลได้ ต ามนั ย
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทัง้ ในขณะทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
ดํ ารงตํ าแหน่ งนายกองค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลในระหว่ างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ จนถึง
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วันฟ้องคดีก็มไิ ด้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทําการในลักษณะที่มพี ฤติกรรมไปในทาง
ทุ จริต แต่ อ ย่างใด ดัง นัน้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมคี ําวินิจ ฉัยให้ผู้ฟ้ องคดีพ้น จากตําแหน่ งนายก
องค์การบริหารส่ วนตํ าบลตามหนั งสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเป็ นการออกคํ าสัง่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๒๗/๒๕๖๐)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๐

๓

77

คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลถูก ร้ อ งเรี ย นว่ า มี พ ฤติ กรรม
ไม่ เ หมาะสมและบริ ห ารงานส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ในขณะดํา รงตํา แหน่ ง นายอํา เภอ
ย่อมมีอาํ นาจสอบสวนและวิ นิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลได้
ตามมาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ภาตํา บล
และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็ นการใช้ อาํ นาจในฐานะผู้กาํ กับดูแล
ตามกฎหมาย เพื่ อ ควบคุมพฤติ กรรมผู้ด ํารงตําแหน่ ง ทางการเมื อ งของนั ก การเมื อ ง
ท้องถิ่นให้อยู่ในกรอบการปฏิ บตั ิ งานอย่างมีธรรมาภิ บาลและเป็ นผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ภายใต้ กรอบของกฎหมายอย่ างเคร่ ง ครัด โดยไม่ ต้ อ งรอผลการไต่ ส วน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเป็ นอํา นาจตรวจสอบตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๖๖
แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งเป็ นมาตรการในเชิ งลงโทษนักการเมืองท้ องถิ่ นที่ เข้ามาบริ หารราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี พฤติ กรรมที่ เบี่ ยงเบนไปจากที่ กฎหมายกําหนด ทัง้ การดําเนิ นการ
ด้ านวิ นัย ด้ านความรับผิ ดทางละเมิ ด และด้ านการลงโทษทางอาญาเพื่อควบคุม กํากับให้
ผู้เข้าสู่ตาํ แหน่ งนักการเมืองท้ องถิ่ นได้ พึงสังวรถึงการเข้ามาบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่ น
อย่ างมีธรรมาภิ บาล และเมื่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีพฤติ กรรมในทางทุจริ ต
ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) การที่ น ายอําเภอวิ นิ จฉั ย ให้ พ้ นจากตํ าแหน่ งตามมาตรา ๖๔
วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รบั เลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ต่อมาในระหว่างการปฏิบตั หิ น้าที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ย่นื หนังสือร้องเรียน
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายอําเภอ) ว่า ผู้ฟ้องคดีบริหารงานส่อไปในทางทุจริต เรียกรับเงินจาก
พนักงานทีย่ า้ ยมาปฏิบตั หิ น้าทีท่ อ่ี งค์การบริหารส่วนตําบล รวมทัง้ มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผูร้ บั จ้างโครงการ และการจัดซือ้ สิง่ ของโดยไม่เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงมีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ วินิจฉัยว่า ผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นผูม้ พี ฤติกรรมในทางทุจริต ขัดต่อมาตรา ๕๙ (๑) ทําให้ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๕๘/๑ (๓)
และส่งผลให้พ้นจากตําแหน่ งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ภาตํ าบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๐
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ทําให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย ผูฟ้ ้ องคดีจงึ อุทธรณ์คําสัง่ แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยืนยันคําสังเดิ
่ ม
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสังไม่
่ ชอบด้วยกฎหมายเพราะกระบวนการสอบสวนไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอน
ทีก่ ฎหมายกําหนด จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังผู
่ ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ (กรมการปกครอง) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดี
คดีน้ีศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้อง และผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มอี ํานาจสอบสวนและวินิจฉัยกรณีมผี ูร้ อ้ งเรียนว่าผูฟ้ ้ องคดีบริหารงาน
ส่อไปในทางทุจริต เมื่อผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ส่ งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) แล้ว จึงเป็ นอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ ะชีม้ ลู
ความผิดอาญา และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลแล้ว ผู้ฟ้ องคดีย่อมมีสทิ ธิต่ อสู้ค ดีใ นชัน้
การดําเนินคดีอาญา
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า คดีมปี ญั หาทีต่ อ้ งพิจารณาก่อนว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ จําต้อ งรอการไต่ ส วนและสรุปสํานวนพร้อ มทัง้ ทําความเห็นของคณะกรรมการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้อง
ต่ อ ศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมือ งก่ อ น จึง จะมีอํ า นาจสอบสวน
และวินิจฉัยกรณีตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ (๒) ประกอบมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง
ให้อํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง กรณี
มีผูก้ ล่าวหาว่ากระทําผิดต่อตําแหน่ งหน้าทีร่ าชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิด
ต่อตําแหน่ งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้ าที่ตามกฎหมายอื่น ภายหลังได้ทําการไต่ สวนข้อเท็จจริง
และคดีมพี ยานหลักฐานทีจ่ ะเสนออัยการสูงสุดเพื่อส่งฟ้องต่อศาลทีม่ อี ํานาจ สําหรับคดีน้ีผูฟ้ ้ องคดี
ถูกร้องเรียนกรณีมพี ฤติกรรมไม่เหมาะสมและบริหารงานส่อไปในทางทุจริตต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เพื่อ ให้ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ใช้อํานาจหน้ าที่ตรวจสอบการกระทําดัง กล่ าว ซึ่ง การกระทําตามที่
ถู ก กล่ า วหา ประกอบด้วยการเรียกรับเงินผลประโยชน์ จ ากการโยกย้ายพนัก งานส่ ว นตํ าบล
การเอื้อประโยชน์ต่อผู้รบั จ้างโครงการ และการจัดซือ้ สิง่ ของโดยไม่เป็ นไปตามระเบียบพัสดุส่อไป
ในทางทุจริต จึงเห็นว่าการกระทําของผูฟ้ ้ องคดีทถ่ี ูกกล่าวหานัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถดําเนินการ
กับผูฟ้ ้ องคดีได้ ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย การดําเนินการทางวินัย การออกคําสังให้
่ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ และการดําเนินคดีอาญา ซึง่ คดีน้ีผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้สอบสวนและวินิจฉัยให้ผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เนื่องจาก
เป็ นผูม้ พี ฤติกรรมในทางทุจริตในขณะดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยอาศัย
๒
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อํานาจตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔
วรรคหนึ่ง (๔) ที่บญ
ั ญัติว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ งเมื่อขาดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ และวรรคสอง ที่บญ
ั ญัติว่า เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอําเภอสอบสวน
และวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้เป็ นที่สุด ประกอบมาตรา ๕๘/๑ ที่บญ
ั ญัตวิ ่า
บุคคลผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ และต้องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ดว้ ย... (๓) ไม่เป็ นผูม้ พี ฤติกรรมในทางทุจริตหรือ
พ้นจากตําแหน่ งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือเลขานุ การหรือทีป่ รึกษาของผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพราะเหตุทม่ี สี ่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มในสัญ ญาหรือ กิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ยัง ไม่ถึง ห้าปี นับแต่ ว นั รับสมัค รเลือ กตัง้ อันเป็ นการใช้อํ านาจในฐานะผู้กํ ากับดูแลผู้ฟ้ อ งคดี
ตามกฎหมาย จึงมีหน้าทีส่ อบสวนและวินิจฉัยการกระทําตามทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีถูกกล่าวหาได้โดยชอบ
เพื่อ ควบคุมพฤติก รรมผู้ดํารงตํ าแหน่ ง ทางการเมือ งของนัก การเมือ งท้อ งถิ่นให้อ ยู่ใ นกรอบ
การปฏิบตั งิ านอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนการดําเนินคดีอาญานัน้ เป็นอํานาจตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๖๖ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ นมาตรการในเชิงลงโทษนักการเมืองท้องถิน่
ที่เข้ามาบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากที่กฎหมายกําหนด อันเป็ น
การดําเนินการกับผูฟ้ ้ องคดีทเ่ี ข้ามาบริหารงานราชการในทุกด้าน ทัง้ ด้านวินัย ด้านความรับผิด
ทางละเมิด และด้านการลงโทษทางอาญา ทัง้ นี้ เพื่อควบคุม กํากับให้ผู้เข้าสู่ตําแหน่ งนักการเมือง
ท้องถิน่ ได้พงึ สังวรถึงการเข้ามาบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อย่างมีธรรมาภิบาล หากบริหารงาน
ในทิศทางฝ่าฝื นต่อกฎหมาย ต้องมีมาตรการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
สอบสวนและวินิจฉัยการกระทําของผู้ฟ้อ งคดีต ามที่ถูกกล่ าวหา โดยไม่รอผลการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่ อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่ งทางการเมืองก่อนนัน้ เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และกรณีตามมาตรา ๕๘/๑ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ นัน้ มีลกั ษณะต้องห้ามอยู่
๒ กรณี คือ (๑) ไม่เป็ นผู้มพี ฤติกรรมในทางทุจริต (๒) ไม่เป็ นผูพ้ ้นจากตําแหน่ งสมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ ... เพราะเหตุมสี ่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่ถงึ ห้าปี
นับถึงวันรับสมัครเลือกตัง้ สําหรับกรณีท่ี ๒ เป็ นลักษณะต้องห้ามเพราะเหตุมผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
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และในการรับสมัครเลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผูส้ มัครได้กระทําการและถูกวินิจฉัยว่า
เป็นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้าม จึงเป็ นผูไ้ ม่อาจสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ส่ ว นกรณี ต ามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า วนั น้ หมายความว่ า
นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลเป็ น ผู้ อ าสาเข้ า มาบริห ารกิ จ การงานเมือ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จึงต้องเป็ นผูม้ คี ุณลักษณะมีความซื่อสัตย์เป็ นทีป่ ระจักษ์ มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท เสียสละประโยชน์
ส่วนตนทําประโยชน์ เพื่อส่วนรวม จึงต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มพี ฤติกรรมในทางทุจริต ซึง่ หมายความว่า
เป็ น ผู้ ไ ม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ท่ีม ิค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายสํ า หรับ ตนเองหรือ ผู้ อ่ ืน
ทัง้ ก่ อ นการสมัค รรับเลือ กตัง้ ในตําแหน่ งนายกองค์ก ารบริหารส่ ว นตํ าบล และหลังการได้รบั
เลือ กตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่ว นตํ าบล เนื่อ งจากการบริหารกิจการบ้านเมือ งสุ จริตชน
เท่ า นั น้ จึง จะได้ร บั การส่ ง เสริม ให้เ ป็ น ผู้บ ริห ารเพื่อ ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนโดยทัว่ หน้ า
ส่วนกรณีไม่เป็ นผูพ้ ้นจากตําแหน่ งสมาชิกสภาตําบล ผู้บริหารท้องถิน่ เพราะเหตุมผี ลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นนั ้น ตามนั ย มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ด ั ง กล่ า ว หมายถึ ง
เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ านายกองค์การบริหารส่ วนตํ าบลมีคุ ณลักษณะที่ต้ องห้ามในภายหลัง
เข้ารับตําแหน่ งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ย่อมมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยให้พน้ จากตําแหน่ งได้
เมื่ อ คดี น้ี ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ม ีพ ฤติ ก รรมในทางทุ จ ริต ในขณะปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากตําแหน่ งได้ และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สอบประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตํ าบลซึ่ ง เป็ น ผู้ ร้ อ งเรีย นผู้ ฟ้ องคดี ว่ า มีพ ฤติ ก รรมส่ อ ไปในทางทุ จ ริต หลายประการ
และได้สอบพยานบุคคลประกอบด้วยเจ้าหน้ าที่บริหารงานอื่น ๆ องค์การบริหารงานส่วนตําบล
นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าหน้ าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล นาย
ช่างโยธา นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ หัวหน้ าส่วนการคลัง และสมาชิกสภาตําบล
ผูใ้ หญ่บา้ น รวม ๑๕ คน พยานผูถ้ ูกเรียกรับเงินยืนยันว่าผูฟ้ ้ องคดีเรียกรับเงินจริง พยานผูต้ รวจสอบ
โครงการจัด ซื้อ จัด จ้างยืนยันว่ า มีก ารตรวจสอบพบว่ าผู้ฟ้ อ งคดีมกั ดํ าเนิ นการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
โดยไม่ ป ฏิบ ัติ ตามระเบียบพัส ดุ แ ละเอื้อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ร ับ จ้ า ง รวมทัง้ จัด ซื้อ พัส ดุ ใ นราคา
สูงกว่าท้องตลาดพร้อมจัดส่งเอกสารการจัดซือ้ และจัดจ้างและบันทึกการเสนอขออนุ มตั จิ ่ายเงิน
จัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ผูม้ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องยืนยันว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและระเบียบ
พัสดุ จึงไม่ลงนามเสนออนุ มตั ิการเบิกจ่ายเงิน ส่งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไว้
เป็ นหลักฐาน ต่ อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อร้องเรียนกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบทุ ก ข้อ และผู้ฟ้ องคดีไ ด้ใ ห้ก ารต่ อ สู้โ ต้ แ ย้ง ในทุ ก ประเด็น ปรากฏตามบัน ทึก การสอบ
(ป.ค. ๑๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ให้
๔
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ผูฟ้ ้ องคดีทราบข้อเท็จจริงที่ถูกร้องเรียน ส่วนเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ผ่านการรับรู้รบั ทราบและอนุ มตั โิ ดยผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงฟงั ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่
ถูก ร้อ งเรียน และพยานหลัก ฐานที่เ กี่ยวข้อ งประกอบการถู ก ร้อ งเรียนโดยชอบแล้ว รวมทัง้
ได้ให้โอกาสชีแ้ จงคัดค้านข้อร้องเรียนกล่าวหาผูฟ้ ้ องคดีโดยชอบแล้ว
สําหรับข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับเงิน ซึ่งมีพยานบุคคลยืนยันประกอบด้วย
เจ้าหน้ าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้ าที่บนั ทึกข้อมูล ยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีเรียกรับเงิน
ในการย้ายมาประจําที่อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลโดยจ่ายเป็ นเงินสดแก่ ผู้ฟ้ อ งคดี เห็นได้ว่ า
พยานทัง้ สองปากเป็ นเจ้าหน้ าทีแ่ ละเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดี หากพยานทัง้ สองไม่ได้
จ่ายเงินแก่ผฟู้ ้ องคดี ย่อมไม่กล้าทีจ่ ะใส่รา้ ยผูบ้ งั คับบัญชา เพราะอาจถูกกลันแกล้
่
งหรือแจ้งความ
ดําเนินคดีอาญาได้อกี ทางหนึ่ง จึงเชื่อว่าพยานทัง้ สองพูดความจริง แม้ผูฟ้ ้ องคดีอ้างว่าได้รบั เงินจริง
แต่ ค ืนเงินแก่ ผู้ใ ห้บางส่ว นให้นําไปจัดเลี้ยงกันก็ตาม หากไม่มกี ารเรียกรับเงินของผู้ฟ้อ งคดี
พยานทัง้ สองย่ อมไม่ ม ีเหตุ ผลใดที่ต้ องนํ าเงินไปให้ผู้ ฟ้ องคดี ข้ออ้ างนี้ จ ึง ขัด แย้ง กับ หลัก เหตุ
และผลของเรื่อ ง และเมื่อ พยานเอกสารหลัก ฐานการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรากฏข้อเท็จจริงแห่งการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
และระเบียบพัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ไม่จําต้องฟงั พยานบุคคลประกอบการวินิจฉัยแต่อย่างใด
จึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ สอบสวนแล้วมีคําสังลงวั
่ นที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้ผฟู้ ้ องคดี
พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นการกระทําละเมิด
ต่อผูฟ้ ้ องคดี
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๓๙/๒๕๖๐)
การใช้ จ่า ยเงิ น สะสมขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งคํานึ ง ถึ ง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โดยสามารถกระทําได้ เฉพาะกิ จการที่ กาํ หนดไว้
ตามข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิ น การเบิ กจ่ายเงิ น
การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗
การที่ นายกเทศมนตรีอนุ มตั ิ ให้ เบิ กจ่ ายเงิ นสะสมเพื่ อจัดซื้ อครุภณ
ั ฑ์สาํ หรับใช้ ประจํา
สํานักงานของเทศบาลโดยได้รบั อนุมตั ิ จากสภาเทศบาล แม้จะอยู่ในอํานาจหน้ าที่ของเทศบาล
แต่ มิใ ช่ กิจ การตามข้ อ ๘๙ วรรคหนึ่ ง (๑) จึ ง ถื อ เป็ นการนํ า เงิ น งบประมาณไปใช้ จ่ าย
ผิ ดประเภท อันเป็ นความผิ ดวิ นัยทางงบประมาณและการคลัง แต่ การที่ เจ้าหน้ าที่ ผ้กู ระทํา
ความผิ ดวิ นัยทางงบประมาณและการคลังจะต้ องรับผิ ดชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนให้ แก่
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ทางราชการต้ องเกิ ดความเสี ยหายแก่ หน่ วยงานของรัฐด้ วย เมื่ อการเบิ กจ่ ายเงิ นสะสม
เพื่อจัดซื้ อครุภณ
ั ฑ์บางรายการ จําเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิ บตั ิ ราชการที่ อาคารสํานักงาน
หลังใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่สามารถใช้ จ่ายจากเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี หรื องบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ มได้ เพี ยงแต่ ไม่ ได้ ตัง้ งบประมาณรายจ่ ายนี้ ไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณที่ ได้ประกาศใช้ บงั คับไปแล้ว และ
หากปล่อยทิ้ งไว้นานโดยไม่มีการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวย่อมทําให้อาคารที่สร้างใหม่มีสภาพ
ทรุดโทรมหรือวัสดุอุปกรณ์ เสื่ อมสภาพได้ จึ งถือเป็ นกรณี ที่มีความจําเป็ นเร่งด่ วน อี กทัง้
ไม่ปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาสูงกว่าความเป็ นจริ งและเทศบาลก็ได้ใช้ ประโยชน์ จาก
ครุภณ
ั ฑ์นัน้ เทศบาลจึงไม่ได้รบั ความเสียหายจากการใช้จ่ายเงิ นสะสมเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ดังกล่าว ส่วนการอนุมตั ิ ให้ เบิ กจ่ายเงิ นสะสมบางรายการมิ ใช่โครงการที่มีความจําเป็ นเร่งด่วน
และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ ราชการ พฤติ การณ์ จึงเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ด้วยความประมาท
เลิ นเล่ ออย่างร้ายแรงทําให้ เทศบาลได้ รบั ความเสี ยหาย นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในส่วนการกระทําของตน
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
(เทศบาล) โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (นายกเทศมนตรี) ออกคําสังลงวั
่ นที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
ตามความเห็นกระทรวงการคลังเรียกให้รบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
กระทําละเมิด กรณีผู้ฟ้องคดีขณะดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ ออย่ างร้ายแรง เสนอญัต ติขออนุ ม ตั ิใช้ จ่ ายเงินสะสมต่ อ สภาเทศบาลและเป็ นผู้ อนุ ม ัติ
ให้เบิกจ่ายขาดเงินสะสมจัด ซื้อ ครุภณ
ั ฑ์ประจําสํานัก งานที่ไม่มคี วามจําเป็ นเร่งด่ วน จํานวน
๖ รายการ โดยไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) ได้วนิ ิจฉัย
ให้ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังเทศบาลลงวั
่
นที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๗ ในส่ วนที่เ รียกให้ผู้ฟ้ อ งคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเพิก ถอนคําวินิจฉัยอุ ทธรณ์
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า เงินสะสมเป็ นเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับ
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และเงินรายรับอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่นได้รบั ไว้ภ ายในวันสิ้นปี ง บประมาณหลัง จากที่ไ ด้ห กั ทุ นสํา รองเงินสะสมไว้แ ล้ว
รวมทัง้ เงินสะสมในปี ก่อน ๆ ด้วย ซึง่ เงินสะสมถือเป็ นเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๖
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ต้องมีไว้เพื่อเสริมความมันคงในฐานะทางการคลั
่
งและสร้างสภาพคล่ องทางการเงินไว้สําหรับ
การใช้จ่ายในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นเร่งด่วน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวด้วย ซึง่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑) ได้กําหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นให้สามารถกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากสภาท้องถิ่น โดยให้
กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด และต้องเป็ นกิจการที่เกี่ยวกับ
ด้า นการบริก ารชุ ม ชนและสัง คม หรือ กิจ การที่เ ป็ น การเพิ่ม พู น รายได้ข ององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือกิจการที่จดั ทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
การเบิกจ่ายเงินสะสมของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพื่อจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๖ รายการ ได้แก่ (๑) ค่าจ้างเหมา
โครงการปรับปรุ งห้ องประชุ มสภาเทศบาล (๒) ค่ าจัดซื้อระบบขยายเสียงสํ าหรับการประชุ ม
และสัมมนาพร้อมติดตัง้ ในห้องประชุ มสภาเทศบาล (๓) ค่า จัด ซื้อ มู่ล่แี ละผ้า ม่า นพร้อ มติด ตัง้
ั นาเด็กเล็ก (๔) ค่าจัดซื้อ
ในสํานักงานเทศบาลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศูนย์พฒ
พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศประจําสํานักงานเทศบาล (๕) ค่าจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
สํานักงาน (โต๊ะประชุม ตู้เหล็ก ชุดรับแขกฯ) ประจําสํานักงานเทศบาล (๖) ค่าก่อสร้างศาลพระภูม ิ
พร้อมฐานตัง้ ศาล บริเวณสํานักงานเทศบาลแล้ว เห็นว่า การเบิกจ่ายเงินสะสมดังกล่าว แม้จะเป็ น
โครงการทีอ่ ยูใ่ นอํานาจหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๒)
ฉบับเพิม่ เติม ซึง่ ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ แต่โครงการดังกล่าวเป็ นการจัดซือ้ จัดจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึง่ ครุภณ
ั ฑ์ไว้สาํ หรับใช้ประโยชน์ประจําสํานักงานโดยเฉพาะ มิใช่กจิ การทีเ่ กี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือกิจการที่จดั ทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้เบิกจ่าย
เงินสะสมเป็ นค่าจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๖ รายการ จึงเป็ นการใช้จ่ายเงินสะสมทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อ ๘๙
วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่ ถือเป็ น
การนํ าเงินงบประมาณไปใช้จ่ายผิดประเภท อันเป็ นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
อย่างไรก็ตาม แม้การกระทําดังกล่าวจะเป็ นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง แต่การที่
เจ้าหน้าทีผ่ ู้กระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ทางราชการหรือไม่ นัน้ ย่อมต้องพิจารณาด้วยว่าการกระทําของเจ้าหน้ าที่ผูน้ ัน้ เป็ นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่หน่ วยงานของรัฐหรือไม่ เมือ่ ตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
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สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า เหตุทผ่ี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องดําเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ทัง้ ๖ รายการ โดยขออนุ มตั ิใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาลก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้ดําเนินการก่ อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหม่แล้วเสร็จ จึงต้องมีการย้ายไปปฏิบตั ิ
ราชการ ณ สํานักงานเทศบาลหลังใหม่ แต่ยงั ขาดครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ะมาบริการประชาชนและผูม้ าติดต่อ
ราชการ ประกอบกับผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้ว จึงไม่สามารถนํ าเงินงบประมาณประจําปี มาดําเนินการได้
จึงเห็นว่า การเบิกจ่ายเงินสะสมเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์จํานวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ (๑) ถึง
รายการที่ (๕) ถือเป็ นรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ตามมาตรา ๖๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่มเติมได้ เพียงแต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ต ัง้ งบประมาณรายจ่ ายนี้ ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีไ่ ด้ประกาศใช้บงั คับไปแล้ว เมื่ออาคาร
สํานักงานเทศบาลหลังใหม่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยงั ไม่มกี ารตัง้ งบประมาณรายจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ประจําสํานักงานหลังใหม่ ซึง่ หากปล่อยทิง้ ไว้นานโดยไม่มกี ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๕ รายการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมจะทําให้อาคารสํานักงานเทศบาลที่สร้างใหม่มสี ภาพทรุดโทรม
หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพได้ อันจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ประกอบกับ
ครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๕ รายการ ที่ได้ดําเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ท่มี คี วามจําเป็ นต้องใช้
ในการปฏิบตั ริ าชการของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๑ ทีส่ ํานักงานเทศบาลหลังใหม่ ดังนัน้ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินสะสมเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๕ รายการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงถือเป็ นกรณีท่มี คี วามจําเป็ นเร่งด่วน เมื่อไม่ปรากฏว่าราคาครุภณ
ั ฑ์ท่จี ดั ซื้อจัดจ้างสูงกว่ า
ความเป็ นจริง และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้เข้าใช้ประโยชน์จากครุภณ
ั ฑ์นัน้ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงไม่ได้รบั ความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินสะสมเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๕ รายการ ส่วนกรณี
การเบิกจ่าย เงินสะสมเป็ นค่าก่อสร้างศาลพระภูมพิ ร้อมฐานตัง้ ศาล นัน้ แม้ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้อง
ย้ายไปปฏิบตั ริ าชการทีส่ าํ นักงานเทศบาลหลังใหม่ทเ่ี พิง่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่การก่อสร้างศาลพระภูม ิ
เป็ นโครงการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ริ าชการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมิใช่โครงการทีม่ คี วามจําเป็ น
เร่ ง ด่ ว นที่ต้อ งรีบ ดํา เนิ น การจัด จ้า งโดยใช้จ่า ยเงินสะสมภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้เบิกจ่ายเงินสะสมเป็ นค่าก่อสร้างศาลพระภูมพิ ร้อมฐานตัง้ ศาลเป็ นเงิน
๒๑๕,๐๐๐ บาท จึง เป็ น การใช้ จ่ า ยเงิน สะสมที่ไ ม่ ม ีค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
จึ ง ได้ ร ับ ความเสี ย หายจากการใช้ จ่ า ยเงิน สะสมเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า ว เมื่ อ ผู้ ฟ้ องคดี
ซึ่งดํารงตําแหน่ งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในขณะนัน้ มีอํานาจหน้ าที่ในการรับผิดชอบบริหารราชการ
ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
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และมีอํานาจสังอนุ
่ ญาตและอนุ มตั เิ กี่ยวกับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งรวมทัง้ การสังอนุ
่ มตั ิ
เบิกจ่ายฎีกาที่ตรวจถู กต้องแล้วตามที่เจ้าหน้ าที่นําเสนอ แต่ กลับเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาด
เงินสะสมต่ อสภาเทศบาลตามที่ได้ร บั การเสนอโครงการจากหัวหน้ ากองช่ าง หัวหน้ ากองคลัง
ปลัดเทศบาล และรองนายกเทศมนตรี และผู้ฟ้องคดีได้อนุ มตั ใิ ห้เบิกจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซือ้ จัดจ้าง
ครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ๖ รายการ โดยมิได้ตรวจสอบว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถ
ใช้ จ่ ายเงินสะสมได้ตามกฎหมายและระเบียบหรือไม่ เป็ นเหตุ ให้สภาเทศบาลอนุ ม ัติให้ใช้จ่ าย
เงินสะสมโดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามเงื่อ นไขที่กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๘๙ วรรคหนึ่ ง (๑) ของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่ า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พฤติก ารณ์ ข องผู้ฟ้ องคดี
จึงเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้ว ยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นเหตุ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้ ร ับความเสียหายเป็ นเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท อันเป็ นการกระทํ าละเมิดต่ อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจงึ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ เ บิก จ่ า ยเงิน สะสม
เป็ นค่าก่อสร้างศาลพระภูมพิ ร้อมฐานตัง้ ศาล โดยได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาล
ซึ่งการอนุ มตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็ นอํานาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุ มตั ิภายใต้เงื่อนไข
ตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความเสียหาย
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการที่สภาเทศบาลได้พจิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างศาลพระภูมพิ ร้อมฐานตัง้ ศาลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สภาเทศบาล
จึง ต้อ งรับผิด ชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนให้แ ก่ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ในส่ ว นการกระทําของตนด้ว ย
การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มคี ําสังตามความเห็
่
นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้ องคดีรบั ผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย ๑,๖๕๓,๓๔๕ บาท เป็นเงิน ๓๓๐,๖๖๙ บาท
จึง เป็ น การกํ า หนดสัด ส่ ว นความรับ ผิด ของผู้ฟ้ องคดี โดยมิไ ด้คํ า นึ ง ถึง ระดับ ความร้า ยแรง
แห่ งการกระทําและความเป็ นธรรมในแต่ ละกรณี ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ เมื่อคํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทํา
และความเป็ นธรรมแห่งกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีเป็นผูเ้ สนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างศาลพระภูมพิ ร้อมฐานตัง้ ศาลโดยไม่ตรวจสอบว่าสามารถดําเนินโครงการ
โดยใช้จา่ ยเงินสะสมได้ตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูอ้ นุ มตั ใิ ห้เบิกจ่ายเงินสะสม
เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างศาลพระภูมพิ ร้อมฐานตัง้ ศาล และสภาเทศบาลเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ
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ให้ใช้จา่ ยเงินสะสมได้ จึงเห็นควรกําหนดให้สภาเทศบาลรับผิดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย
๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็ นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท และให้ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความเสียหาย
๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็ นเงิน ๓๒,๒๕๐ บาท
ดังนัน้ คําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วน
ทีใ่ ห้ผู้ฟ้องคดีรบั ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวน ๓๒,๒๕๐ บาท จึงเป็ นคําสังที
่ ่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และคําวินิจฉัยของผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๓ เฉพาะในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้อ งคดี
ในจํานวนค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กินกว่า ๓๒,๒๕๐ บาท จึงเป็ นคําวินิจฉัยทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๐๑๓/๒๕๖๐)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
กรุง เทพมหานครมี อ ํานาจหน้ าที่ ในการจัดให้ มีและบํารุง รักษาทางบก
ทางนํ้า และทางระบายนํ้าตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงย่อมมีอาํ นาจหน้ าที่ โดยตรงในการดูแลบํารุงรักษา
ทางเดิ นเท้ าคอนกรีตเลียบริ มคลองแสนแสบ เมื่อเกิ ดการชํารุดบกพร่องในประการที่ น่าจะ
เกิ ดอันตรายไม่ว่าจะตลอดทัง้ สายหรือบริ เวณใดจะต้ องซ่ อมแซมทางเดิ นเท้ าบริ เวณ
ดังกล่าวให้มีความมันคงแข็
่
งแรงและปลอดภัยโดยเร่งด่วน เพื่อให้ ผ้สู ญ
ั จรไปมาสามารถ
ใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างถาวร การที่ กรุงเทพมหานครใช้ วิธีการซ่อมแซมทางเดิ นเท้ าคอนกรีต
โดยใช้ ไม้กระดานปิ ดไว้ชวคราวอั
ั่
นมีลกั ษณะเป็ นการซ่อมแซมที่ ไม่มีความมันคงแข็
่
งแรง
เพียงพอ โดยอ้างเหตุขดั ข้องในการดําเนิ นการอันเป็ นปัญหาอุปสรรคในการบริ หารงาน
ภายในของหน่ วยงานเพื่ อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ห น้ าที่ ตามที่ ก ฎหมายกําหนดให้ ต้ อ งปฏิ บ ตั ิ และ
แม้ต่อมาจะได้มีการทําสัญญาว่าจ้างเอกชนให้ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมทางเดิ นเท้ าที่ ชาํ รุด
บกพร่องดังกล่าว แต่ เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการซ่ อมแซมหรือก่อสร้างทางเดิ นเท้าที่ ชาํ รุด
บกพร่องจนกระทังล่
่ วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบกับสภาพทางเดิ นเท้ า
ที่ ซ่อมแซมไว้ชวคราวก็
ั่
ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงถือได้ ว่ากรุงเทพมหานครละเลย
ต่อหน้ าที่ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทางเดิ นเท้ าตามที่ กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิ บตั ิ
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า นางสาว น. อาของผูฟ้ ้ องคดีได้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะ
เลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมา แต่พลัดตกลงไปในคลองแสนแสบและจมนํ้ าเสียชีวติ เนื่องจาก
ทางเดินเท้ามีสภาพแตกหักออกจากกันและมีเพียงไม้กระดานหนึ่งแผ่นวางพาดเชื่อมไว้ ผูฟ้ ้ องคดี
ได้รอ้ งเรียนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการบํารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมทางเดินเท้า
บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้อย่างปลอดภัย ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร)
โดยสํานักการระบายนํ้าได้ตรวจสอบและพบว่ามีผนู้ ําราวเหล็กวางพาดและนํ าไม้กระดานจํานวน
๑ แผ่น วางพาดบนราวเหล็กอีกทีหนึ่ง จึงได้ดําเนินการซ่อมแซมโดยใช้เหล็กเชื่อมโครง แล้วนํา
ไม้กระดานวางพาดยึดติดกับโครงเหล็กเพื่อวางพาดแทนราวเหล็กเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่
ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลย ไม่บํารุงรักษาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะ
เลียบริมคลองแสนแสบบริเวณทีแ่ ตกหักให้มสี ภาพทีแ่ ข็งแรงและปลอดภัย ถือได้ว่าเป็ นการละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบตั ิ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
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ดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบบริเวณ
พิพาทให้อยูใ่ นสภาพมันคงแข็
่
งแรงและปลอดภัย
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๘๙
วรรคหนึ่ ง (๖) แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการกรุง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ในการจัดให้มแี ละบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้ า และทางระบายนํ้ า ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีหน้าทีโ่ ดยตรง
ตามกฎหมายในการดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบคลองแสนแสบบริเวณพิพาท
ทีเ่ กิดการชํารุดหักพัง เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ทราบถึงความชํารุดของทางเดินเลียบคลองแสนแสบ
บริเวณพิพาทตัง้ แต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ก่ อนที่นางสาว น. จะประสบอุบตั เิ หตุ และเสียชีวติ
และได้ใช้วธิ กี ารซ่อมแซมโดยใช้ไม้ปิดไว้ชวคราวอั
ั่
นมีลกั ษณะเป็ นการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์
ได้เ พียงชัวคราวเสมอมาโดยอ้
่
างเหตุ ขดั ข้อ งเกี่ยวกับอํ านาจหน้ าที่ใ นการซ่อ มแซมระหว่ าง
สํานักงานเขตกับสํานักการระบายนํ้ า และไม่ได้รบั การพิจารณางบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒
และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับเมื่อเกิดเหตุกรณีทน่ี างสาว น. ประสบอุบตั เิ หตุและเสียชีวติ ในเดือน
มกราคม ๒๕๕๓ ผูถ้ ูกฟ้องคดียงั คงใช้วธิ กี ารซ่อมแซมทางเดินเท้าในลักษณะชัวคราวเช่
่
นเคย
โดยนํ าไม้กระดานวางพาดยึดติดกับโครงเหล็ก ซึง่ เมื่อพิจารณาจากสภาพทางเดินหลังการซ่อมแซม
ด้วยวิธดี งั กล่าวจากภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีย่นื ต่อศาลแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็ นเพียงวิธกี ารซ่อมแซม
เพื่อให้ผู้สญ
ั จรไปมาสามารถใช้สอยเป็ นทางเดินได้เพียงชัวคราวเท่
่
านัน้ โดยหากพิจารณาทางเดิน
ที่ส ร้า งเลีย บคลองแสนแสบเดิม และการสร้างทางเดินเลีย บคลองในชุมชนของผู้ถูก ฟ้ องคดี
โดยทัวไปแล้
่
ว จะเป็ นทางเดินทีส่ ร้างด้วยคอนกรีตทีม่ คี วามมันคงถาวรมากกว่
่
า และแม้หลังจาก
สํานัก งานเขตได้รบั แจ้ง เหตุ มคี นตกทางเดินเลียบคลองจนถึง แก่ ค วามตายและได้ซ่อ มแซม
เป็ นการชัวคราวด้
่
วยวิธดี งั กล่าวแล้ว หลังจากนัน้ ก็ได้เริม่ มีการดําเนินการตามขัน้ ตอนภายใน
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขปญั หาดังกล่าว โดยเริม่ มีหนังสือลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๓ ขออนุ ญ าตจากสํานักการระบายนํ้ าเพื่อซ่ อมแซมทางเดิน เนื่ องจากเห็นว่ า
คลองแสนแสบอยูใ่ นความดูแลของสํานักการระบายนํ้ า จนกระทังถึ
่ งผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ย่นื คําให้การ
ในคดีน้ี การซ่อมแซมทางเดินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการขอความเห็นชอบต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อ ดําเนินการจ้างเหมางานโครงการก่ อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบฯ
โดยวิธปี ระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็ นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี เพื่อซ่อมแซมจุดพิพาท
ให้มนคงถาวร
ั่
โดยในระหว่างนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดียงั คงใช้วธิ ซี ่อมแซมแบบชัวคราวตลอดมา
่
และ
สภาพที่ได้ซ่อมแซมไว้ชวคราวยั
ั่
งได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับ
ในคําให้การเพิม่ เติมว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็ นแผ่นบนโครงเหล็กได้มคี นขโมย

๒
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เอาไม้บางแผ่นออกไปได้ ทําให้เกิดช่องโหว่ของทางเดิน ซึง่ ยากที่จะสามารถทราบถึงเหตุดงั กล่าว
เพื่อมาซ่อมแซมได้ในทันที และแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมทีไ่ ม่มคี วามมันคงแข็
่
งแรงเพียงพอ
ในระยะยาว นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มกี ารทําสัญญาจ้างลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
กับห้างหุ้นส่วนจํากัด ช. ให้ทําการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวซึ่งมีกําหนดระยะเวลา
ตัง้ แต่ วนั ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๓๖๐ วัน แต่ ทางเดินเท้า
ดังกล่าวก็ยงั ไม่ได้รบั การซ่อมแซมหรือก่อสร้างให้มนคงแข็
ั่
งแรง ยังคงอยู่ในสภาพชํารุด จึงรับฟงั ว่า
ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ก็ไม่ปรากฏว่า
ได้มกี ารแก้ไ ขซ่ อ มแซมทางเดิน เท้า พิพ าทดัง กล่ าว ดัง นั น้ จึงฟ งั ได้ว่ าผู้ถูก ฟ้ องคดีล ะเลย
ต่อหน้าทีใ่ นการซ่อมแซม บํารุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบทีพ่ พิ าทตามมาตรา ๘๙
วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยข้ออ้าง
ในการดําเนิ นการเพื่อ หาหน่ ว ยงานผู้มหี น้ าที่รบั ผิด ชอบซ่ อ มแซมทางเดินเท้าตามกฎหมาย
เป็ นปญั หาอุ ปสรรคในการบริหารงานภายในของหน่ วยงานภายใต้สงั กัดของผู้ถูกฟ้องคดีเอง
ไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ต ามที่ก ฎหมายกํ าหนดให้ต้องปฏิบตั ิไ ด้ ทัง้ ไม่อาจอ้าง
การซ่ อมแซมแบบชัวคราวในลั
่
ก ษณะที่ไ ม่มคี วามมันคงแข็
่
งแรงเพียงพอได้ และเมื่อยังมิไ ด้
มีการดําเนินการใด ๆ เพื่อซ่อมแซม จึงไม่ทําให้เหตุแห่งการฟ้องคดีน้ีหมดไป และการพิจารณาว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีจะละเลยต่ อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบตั หิ รือไม่นัน้ พิจารณาจาก
หน้าทีท่ ผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีต้องบํารุงรักษาทางเดินสาธารณะ ในเมื่อเกิดเหตุชํารุดบกพร่องในประการ
ที่น่าจะเกิดอันตราย โดยไม่ถงึ ขนาดที่จะต้องเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากความชํารุดบกพร่อง
ในสิง่ สาธารณูปโภคนัน้ ๆ ก่อน และหากฟงั ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีมหี น้าทีต่ ้องบํารุงรักษาทางเดินเท้าแล้ว
ย่อมต้องมีหน้าทีซ่ ่อมแซมโดยเร่งด่วนเมือ่ เกิดเหตุชาํ รุดบกพร่องของทางเดินเท้าดังกล่าวตลอดทัง้ สาย
ไม่ว่าจะเกิดที่บริเวณใดก็ตาม ดังนัน้ แม้จะฟงั ว่าจุดที่พพิ าทเพิง่ ชํารุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือ
นางสาว น. จะได้เสียชีวติ เพราะความชํารุดของทางเดินเท้าหรือไม่ก็ตาม เมื่อความชํารุดบกพร่อง
ของทางเดินเท้าซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าทีใ่ นการบํารุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีมลี กั ษณะชํารุดบกพร่อง
ในประการทีน่ ่ าจะเกิดอันตราย ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีหน้าทีต่ อ้ งรีบเร่งแก้ไขให้มคี วามปลอดภัยโดยเร็ว
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการก่ อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบ
บริเวณพิพาทให้มคี วามมันคง
่ แข็งแรง และปลอดภัย ตามแผนงานโครงการที่ได้ร บั งบประมาณ
ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน ตามที่กําหนดในแผน โดยกําหนดเป็ นเงื่อนไขว่า ในระหว่างที่ยงั มิได้
ก่อสร้างทางเดินเท้าและทางรถจักรยานเลียบคลองแสนแสบตามแผน หากมีความจําเป็ นต้องเปิ ด
ทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สญ
ั จร ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีซ่อมแซมทางเดินเท้าดังกล่าวให้มสี ภาพมันคง
่
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แข็งแรงและปลอดภัยในการใช้ ส ัญจร พร้อมทัง้ จัดให้ ม ีเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบและซ่ อมแซมทาง
ดังกล่าว อย่างสมํ่าเสมอ และรายงานผลการดําเนินงานทัง้ สองส่วนต่อศาลทุก ๖ เดือน จนกว่า
จะมีคาํ สังเป็
่ นอย่างอื่น
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๕๖/๒๕๖๐)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
การที่ บิด าซึ่ ง ดํารงตํา แหน่ ง นายกองค์การบริ ห ารส่ วนตําบลได้ อ นุ ม ตั ิ
ให้ จ้างบุตรชายของตนเองซึ่ งมีภมู ิ ลาํ เนาและอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน ปฏิ บตั ิ หน้ าที่
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ รกั ษาความปลอดภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจากเงิ นงบประมาณ
แผ่นดิ น ซึ่ งเมื่อบุตรชายของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลได้ รบั ค่าจ้างไปย่อมจะนํ าเงิ น
ส่วนหนึ่ งไปจุนเจือหรืออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามหน้ าที่ ที่กฎหมายกําหนดตามนัย
มาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงถือได้ว่าการอนุมตั ิ ให้ จ้างบุตรชาย
ของตนเองเป็ นเจ้าหน้ าที่ รกั ษาความปลอดภัย แม้กระบวนการจัดจ้างจะเป็ นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่กรณี เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ สาธารณะ นายกองค์การ
บริ หารส่วนตําบลจึงถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริ หารส่วนตําบล
เป็ นคู่ส ัญ ญา อัน เป็ นข้ อ ห้ า มตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม นายอําเภอ
ย่อมมีอาํ นาจที่ จะสอบสวนและวิ นิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
ได้ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง (๕) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เมือ่ ครัง้ ผูฟ้ ้ องคดีดาํ รงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายอําเภอ) ได้มคี าํ วินิจฉัยตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ผูฟ้ ้ องคดี
พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีทําสัญญาจ้างบุตรชายของตนเพื่อให้เป็ น
เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยและดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือว่า
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการทําสัญญาจ้างดังกล่าว
สืบเนื่องจากในช่วงนัน้ สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อําเภอ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเวรยามรักษาสถานทีต่ ลอด ๒๔ ชัวโมง
่ ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้อนุ มตั ิ
สังจ้
่ างบุตรชายของตนเป็ นเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
ทัง้ สิ้น จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําวินิจฉัยของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ให้ผูฟ้ ้ องคดี
พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒

๑

92

และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์ท่จี ะให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐอื่นที่กฎหมายกํ าหนด ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นกลาง
ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือเกิดความขัดแย้งขึน้ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ของรัฐ ซึง่ บุคคลเหล่านัน้ ต้องไม่ใช้โอกาสในฐานะทีต่ นเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ ง
สร้างประโยชน์ ส่ว นตน โดยเบียดเบียนหรือ คุ ก คามประโยชน์ ส่ วนรวมหรือประโยชน์ ของรัฐ
อันอาจส่ ง ผลให้ เ กิด ความไม่ ไ ว้ ว างใจที่ม ีต่ อ บุ ค คลผู้ นั น้ ว่ าสามารถปฏิบ ัติง านตามตํ าแหน่ ง
ให้อยู่ในครรลองของคุ ณธรรมและจริยธรรมได้ อันเป็ นผลให้ก ารบริการสาธารณะไม่เ ป็ นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หากผูด้ ํารงตําแหน่ งทีก่ ําหนดไว้ขา้ งต้นกระทําการฝ่าฝื น
มาตรา ๖๔/๒ แห่ งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่ าว กฎหมายให้อํ านาจนายอํ าเภอที่จะสอบสวน
และวินิจฉัยให้บุคคลเหล่านัน้ พ้นจากตําแหน่ งได้ เมื่อขณะผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งนายกองค์การ
บริห ารส่ ว นตําบล ผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ทําสัญ ญาจ้างบุ ต รชายของผู้ฟ้ อ งคดี ซึ่ง อาศัยอยู่ใ นบ้านหลัง
เดียวกันและมีภูมลิ ําเนาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยขององค์การ
บริห ารส่ ว นตํ า บล ในอัต ราค่ า จ้า งเดือ นละ ๖,๐๐๐ บาท นับ ตัง้ แต่ เ ดือ นมิถุ น ายน ๒๕๕๗
ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เนื่องจากในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อําเภอได้มหี นังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเวรยามรักษา
สถานที่ร าชการตลอด ๒๔ ชัว่ โมง อย่ า งเคร่ ง ครัด ผู้ ฟ้ องคดี จ ึง จัด ประชุ ม หารือ หัว หน้ า
ส่วนราชการในสังกัด แล้วมีมติให้ดําเนินการจัดจ้างบุคคลเป็ นเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย
๑ อัต รา เจ้ า หน้ า ที่พ ัส ดุ แ ละคณะกรรมการจึง ได้ ดํ าเนิ น การตามระเบีย บของทางราชการ
ในการสอบราคาจากผู้ ส นใจรวม ๓ รายแล้ ว เห็นว่ าบุ ตรชายของผู้ ฟ้ องคดีเสนอราคาตํ่ าสุ ด
และมีความเหมาะสม จึงอนุ มตั ใิ ห้สงจ้
ั ่ างบุตรชายของผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ เมื่อพิจารณาหนังสือของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อําเภอ
มีเ จตนาให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในความรับ ผิด ชอบได้ กวดขันการจัดเวรยามรักษา
สถานทีร่ าชการตลอด ๒๔ ชัวโมง
่ เป็ นการเฉพาะกิจ ในสถานการณ์เปลีย่ นผ่านทีม่ กี ารยึดอํานาจ
ควบคุมตามประกาศเท่านัน้ และการจัดเวรยามนัน้ คงใช้ขา้ ราชการหรือบุคลากรทีม่ อี ยู่ตามปกติ
โดยไม่ไ ด้ม ีนโยบายให้ส รรหาบุ ค ลากรมาทํา หน้ าที่เ จ้าหน้ า ที่รกั ษาความปลอดภัย เพิ่มเติม
แต่อย่างใด การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าเป็ นการสนองนโยบายของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
อําเภอ แล้วตกลงจ้างบุตรชายของตนซึง่ อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน โดยอนุ มตั งิ บประมาณแผ่นดิน
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เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท โดยไม่มเี หตุจาํ เป็ น ซึง่ เงินจํานวนนี้เมื่อบุตรชายของผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ค่าจ้างไป
ย่อมจะนํ าเงินส่วนหนึ่งไปจุนเจือผู้ฟ้องคดีหรืออุปการะเลี้ยงดูบดิ ามารดาตามหน้ าที่ท่กี ฎหมาย
กําหนดตามนัยมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงถือได้ว่าการอนุ มตั ใิ ห้จา้ ง
บุตรชายของผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย แม้กระบวนการจัดจ้างเป็ นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ กรณีเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ สาธารณะ กรณีจงึ ถือได้ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นคู่สญ
ั ญาแล้ว
ตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ย่อมมีอํานาจทีจ่ ะสอบสวนและวินิจฉัยให้ผูฟ้ ้ องคดี
พ้นจากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ ดังนัน้ คําวินิจฉัยของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ให้ผู้ฟ้ องคดีพ้นจาก
ตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจทีม่ เี หตุผลและชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๔๙/๒๕๖๒)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่ น
กฎหมายห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูด ํา รงตํา แหน่ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
มีส่วนได้ เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้ อมในสัญญาที่ องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลนั น้
เป็ นคู่ส ญ
ั ญา เนื่ องจากมี เจตนารมณ์ ต้องการให้ ผ้ดู าํ รงตําแหน่ งดังกล่าวปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ด้ วยความสุจริ ต เที่ ยงธรรม และเป็ นกลาง มิ ให้ เกิ ดกรณี ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ วนตัวกับผลประโยชน์ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลซึ่ งเป็ นผลประโยชน์
ส่วนรวม และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดงั กล่าวต้ องเป็ นกรณี ที่ผ้นู ัน้ เป็ นผู้มีอาํ นาจหน้ าที่
ตามกฎหมายที่ ต้องวิ นิจฉัยสังการ
่
หรือกํากับดูแลกิ จการงานอันเป็ นผลประโยชน์ ส่วนรวม
อยู่ด้วย และต้ องมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ส่วนรวมในขณะที่
ดํา รงตํา แหน่ ง ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากข้ อ เท็จ จริ ง และพฤติ ก ารณ์ เ ป็ นกรณี ๆ ไป กรณี ที่
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเข้าทําสัญญาจ้างกับองค์การบริ หารส่วนตําบลก่อนที่ จะ
ได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ งดังกล่าว โดยได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าในขณะที่
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ รบั เลื อกตัง้ นั น้ จะยังอยู่ในช่ วงระยะเวลาการประกัน
ความชํ า รุ ด บกพร่ อ งของงานก็ ต าม แต่ ข้ อ สั ญ ญานี้ เป็ นเพี ย งการกํา หนดหน้ าที่
ความรับ ผิ ด ชอบในความชํารุด บกพร่ อ งของงานจ้ าง ซึ่ ง ผู้ร บั จ้ างมี ห น้ าที่ ร บั ผิ ดชอบ
ต่ อองค์การบริ หารส่ วนตําบลผู้ว่าจ้ างตามสัญญาเท่ านั น้ มิ ได้ มีผลให้ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย
ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มในสัญ ญาที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเป็ นคู่ ส ัญ ญา
และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่านายกองค์การบริ หารส่วนตําบลได้กระทําการใดที่ จะทําให้
ตนได้ ประโยชน์ ใดจากการเข้ าทําประโยชน์ หรือสัญญาหรือเข้ าทํากิ จการใดจากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหลังจากที่ ได้ ด ํารงตําแหน่ งดังกล่ าว จึ งไม่ถือว่ านายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเป็ นผู้มีส่ วนได้ เสี ยไม่ว่ าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในสัญญาที่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนั น้ เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือในกิ จการที่ กระทําให้ แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนัน้
คําสังที
่ ่ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ งเพราะเหตุดงั กล่าว จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดี (นายอําเภอ) มีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เนื่องจากมีพฤติการณ์ว่าผูฟ้ ้ องคดี
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ในฐานะหุ้นส่วนผู้จดั การห้างหุ้นส่วนจํากัด ต. เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.
ทํากับองค์การบริหารส่วนตําบล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จํานวน ๑๙ สัญญา และปีงบประมาณ ๒๕๕๑
จํานวน ๑๕ สัญญา ซึง่ ยังอยู่ภายในกําหนดเวลาความรับผิดในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
๑ ปี ถึง ๒ ปี นับแต่ ว นั ที่ไ ด้มอบงาน อีก ทัง้ ผู้ฟ้ อ งคดีไ ม่ไ ด้แ จ้ง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนผู้จดั การ จากผู้ฟ้อ งคดีเป็ นนาย พ. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ และหลังจาก
ผูฟ้ ้ องคดีดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูน้ ํ าฝากเช็คธนาคาร
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลสังจ่
่ ายให้แก่หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด ต. จํานวน ๓ ครัง้ และถอนเงินจากบัญชี
ห้างหุน้ ส่วนจํากัดดังกล่าว จํานวน ๒ ครัง้ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล
กับห้างหุน้ ส่วนจํากัด ต. ทีล่ งนามโดยผูฟ้ ้ องคดีในฐานะหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การนัน้ ได้กระทําก่อนทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
สมัครรับเลือกตัง้ และผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากการเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วนจํากัดดังกล่าวก่อนได้รบั
เลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ซึ่งความรับผิดในความชํารุดบกพร่องของระยะเวลา
ตามสัญญาดังกล่าวก็เป็ นเพียงระยะเวลาการใช้สทิ ธิเรียกร้องของผูว้ ่าจ้างอันเกิดจากความชํารุดเสียหาย
จากงานที่ว่ าจ้าง ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีนําฝากเช็คธนาคารที่สงจ่
ั ่ ายให้แก่ ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ต.
และถอนเงินจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าวในระหว่างดํารงตําแหน่ งนัน้ เป็ นการรับชําระหนี้
ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิได้มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด จึงขอให้
ศาลมีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สัง่ ให้ เ พิก ถอนคํ า วินิ จ ฉั ย ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต ามหนั ง สือ ลงวัน ที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลต้ อ งปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความสุ จ ริต เที่ย งธรรม และเป็ น กลาง เพื่อ มิใ ห้เ กิด กรณี
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวของผู้ดํารงตําแหน่ งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกับผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล อันเป็ นผลประโยชน์ ของประชาชน
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ประสงค์จะให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ประโยชน์ใด
จากองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยการเข้าทําประโยชน์ หรือสัญญาหรือเข้าทํากิจการใดไม่ว่า
ด้วยตนเองหรือผ่านผูอ้ ่นื ในขณะดํารงตําแหน่ ง กฎหมายจึงบัญญัตหิ า้ มว่าในขณะดํารงตําแหน่ ง
มิให้กระทําการใด ๆ ในลักษณะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การ
บริหารส่ วนตํ าบลเป็ นคู่ ส ญ
ั ญา ซึ่งกรณี จะเป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ นั น้ จะต้ องเป็ นกรณี ท่ี
บุคคลผู้นัน้ เป็ นผู้ท่มี อี ํานาจหน้ าที่ตามกฎหมายที่ต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสังการหรื
่
อกํากับดูแล

๒
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กิจการงานอันเป็ นผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวอยู่ดว้ ย และจะต้องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ ส่วนรวมดังกล่าวด้วย การพิจารณาว่าจะเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือไม่
จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่ามีขอ้ เท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดทีแ่ สดงให้เห็นได้ว่า
บุคคลผู้ดํารงตําแหน่ งนัน้ ได้ใช้โอกาสในฐานะที่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่ งดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้แก่ตน
โดยการเบียดเบียนหรือฉ้อฉลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะทีต่ นมีหน้าทีต่ อ้ งดูแลรักษา
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.
มีอํ า นาจบริหารจัด การแทนห้ างหุ้ นส่ วนจํ ากัด ซึ่ง เป็ นนิ ติ บุ คคลแยกต่ างหากจากผู้ ฟ้ องคดี
ตามมาตรา ๑๐๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจํากัดมีทรัพย์ส ิน
เป็ นของห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอง รวมถึงบัญชีธนาคารในนามของห้างหุน้ ส่วนจํากัดด้วย เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การจึงมีอํานาจฝาก ถอนเงินจากบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจํากัดดังกล่าว ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ถอนตัวจากการเป็ นผูถ้ อื หุน้ และหุ้นส่วนผู้จดั การห้างหุ้นส่วนจํากัด ต. โดยมีการจดทะเบียน
แก้ไ ขผู้เป็ นหุ้นส่ วนและหุ้นส่ว นผู้จดั การเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ปรากฏชื่อนาย พ.
เป็ นหุ้นส่ วนผู้จดั การห้างหุ้นส่วนจํากัด ต. แทนผู้ฟ้องคดี หลังจากนัน้ ผู้ฟ้ องคดีได้รบั เลือกตัง้
เป็ นนายกองค์ การบริห ารส่ ว นตํ า บลเมื่อ วัน ที่ ๒๔ สิง หาคม ๒๕๕๑ ซึ่ง ในขณะที่ผู้ฟ้ องคดี
ดํารงตําแหน่ งดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดีได้กระทําการใดทีจ่ ะทําให้ตนได้ประโยชน์ใด
จากการเข้าทําประโยชน์ หรือสัญญาหรือเข้าทํากิจการใดจากองค์การบริหารส่วนตําบลหลังจาก
ที่ไ ด้เ ป็ น นายกองค์ ก ารบริหารส่ ว นตํ าบลอันเป็ นการต้ องห้ ามตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม
โดยพระราชบัญ ญัติส ภาตํ าบลและองค์การบริหารส่ วนตํ าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แม้ว่ า
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ต. ยังอาจต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องของงานถ้าหากมีขน้ึ ภายในเวลา ๑ ปี
หรือ ๒ ปี หลังจากส่งมอบงานแล้วก็ตาม ก็เป็ นการกําหนดหน้าทีข่ องห้างหุน้ ส่วนจํากัด ต. ให้ต้อง
รับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อสัญญาทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีทําไว้กบั องค์การบริหารส่วนตําบล
ในการเรียกร้อ งค่ าเสียหายจากห้างหุ้นส่ ว นจํากัด ต. เท่ านัน้ กําหนดระยะเวลาความรับผิด
ในความชํารุดบกพร่องดังกล่าว แม้จะยังมีอยูใ่ นระหว่างผูฟ้ ้ องคดีเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จึงมิได้มผี ลให้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็ นคู่สญ
ั ญาตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวแต่อย่างใด
ส่ วนกรณี ท่ีปรากฏว่ าในช่ วงระยะเวลาตัง้ แต่ ว ันที่ผู้ฟ้ องคดีได้ร บั เลือกตัง้ เป็ น
นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตําบลจนถึง วันที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีมคี ําสังให้
่ ผู้ฟ้ อ งคดีพ้นจากตํ าแหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผูฟ้ ้ องคดีได้นําเช็คทีอ่ อกให้หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด ต. จํานวน ๓ ฉบับ
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ไปฝากเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจํากัด ต. โดยเช็คฉบับแรก เป็ นเช็คธนาคารลงวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๑ ออกให้โดยองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒๗,๓๘๕ บาท เข้าฝากธนาคารในชื่อ
ของห้างหุ้นส่วนจํากัด ต. ซึ่งเงินดังกล่าวเป็ นการคืนเงินคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๒๓/๒๕๔๙ และสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีนาย พ.
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การคนใหม่ของห้างหุน้ ส่วนจํากัด ต. เป็ นผูด้ ําเนินการขอรับคืนจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช็คฉบับที่สอง เป็ นเช็คธนาคาร ออกให้โดยองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็ นเงิน
คํ้าประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยนาย พ.
หุน้ ส่วนผู้จดั การคนใหม่เป็ นผู้ดําเนินการรับเงิน และเช็คฉบับที่สาม เป็ นเช็คธนาคาร ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๑ จํานวน ๑๕๘,๙๐๐ บาท ออกให้โดยองค์การบริหารส่วนตําบล ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ และผู้ฟ้องคดียงั ได้ถอนเงินจากบัญชีของห้างหุ้นส่วนจํากัด
อีก ๒ ครัง้ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เป็ นการถอนเงินในนาม
ของห้า งหุ้น ส่ ว นจํา กัด ซึ่ง กรณี ด ัง กล่ า วนี้ ผู้ฟ้ องคดีใ ห้ก ารยอมรับ ว่ า ผู้ฟ้ องคดีสามารถฝาก
ถอนเงินในบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจํากัดดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่ได้มกี ารแจ้งให้ธนาคารเปลีย่ นแปลง
ชื่อผู้มอี ํานาจฝาก ถอนเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีให้เป็ นนาย พ.
หุ้นส่ว นผู้จดั การคนใหม่ ซึ่งพฤติการณ์การกระทําของผู้ฟ้อ งคดีด งั กล่าว แม้จะส่อไปในทางที่
ไม่น่าไว้วางใจ เพราะผูฟ้ ้ องคดีอาจยังคงเป็ นผูม้ อี ํานาจควบคุมหรือบริหารกิจการห้างหุน้ ส่วนจํากัด ต.
อยู่ในขณะที่ดํารงตํ าแหน่ งนายกองค์การบริหารส่ วนตําบลก็ตาม แต่ กฎหมายก็มไิ ด้กําหนดว่ า
หากนายกองค์ก ารบริหารส่ ว นตํ าบลใดดํ ารงตํ าแหน่ ง ผู้บริห ารในภาคธุ รกิจเอกชนด้ว ยแล้ว
ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ มกับ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลนั ้น
โดยกฎหมายกํ าหนดไว้ แต่ เพียงว่ าต้ องไม่ เป็ นผู้ ม ีส่ วนได้ เสียไม่ ว่ าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม
ในสัญญาที่ธุ รกิจภาคเอกชนนั น้ เป็ นคู่ ส ัญญากับองค์ การบริหารส่ วนตํ าบล เมื่อไม่ ปรากฏว่ า
นับแต่ผู้ฟ้องคดีได้รบั เลือกเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจนกระทังถู
่ กสังให้
่ พ้นจากตําแหน่ ง
ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีพฤติการณ์ใดอันจะถือได้ว่าเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ มในสัญ ญากั บ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลตามนั ย มาตรา ๖๔/๒
วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ภาตํ า บลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล (ฉบับ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีม ีคํา สัง่ ลงวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ วินิ จ ฉั ย ให้ผู้ฟ้ องคดี
พ้นจากตํ าแหน่ ง นายกองค์การบริห ารส่ วนตํ าบล เพราะเหตุ เ ป็ นผู้มสี ่ ว นได้เ สียโดยทางตรง

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒

98

หรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต. ทํากับองค์การบริหารส่วนตําบล จึงเป็ นคําสังที
่ ่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๑๖/๒๕๖๒)
พระราชบัญญัติ ส ภาตําบลและองค์การบริ ห ารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
บัญญัติห้ามมิ ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล รวมทัง้ รองนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
และเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อมในสัญญาที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนั ้นเป็ นคู่ส ัญญา การที่ เลขานุ การ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับห้ างหุ้นส่วนจํากัดที่เป็ นคู่สญ
ั ญา
กับองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ ตนสังกัด เช่ น เคยให้ การสนั บสนุ นเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น
และเงิ นช่ วยเหลือในการบริ หารกิ จการแก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ใช้พื้นที่ บ้านมารดาของตน
เป็ นที่ จดั เก็บวัสดุอุปกรณ์ การก่ อสร้าง และยังช่ วยจัดเตรียมเอกสารในการจัดซื้ อจัดจ้ าง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลกับห้ างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าว ตลอดจนได้เข้าไปควบคุมดูแล
งานก่อสร้างตามสัญญาแทนหุ้นส่วนผู้จดั การ จึงถือว่าเลขานุการนายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลเป็ นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ได้ทาํ กับองค์การบริ หารส่วนตําบล อันเป็ นเหตุให้ ต้องพ้นจากตําแหน่ ง โดยไม่อาจอ้างได้ว่า
ตนมิ ได้ เป็ นผู้มีอาํ นาจอนุมตั ิ จดั ซื้ อจัดจ้ างและมิ ได้ อาศัยตําแหน่ งหน้ าที่ ให้ การช่ วยเหลื อ
ในการเข้ าทําสัญญาจ้ างเนื่ องจากมี การประมู ลงานโดยแข่ งขันกับผู้เสนอราคารายอื่ น
ตามขัน้ ตอนปกติ
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่ งเลขานุ การนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี (นายอําเภอ) มีคําสังลงวั
่ นที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ งเลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กรณีเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือในกิจการ
ที่ก ระทํ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากผู้ ถู ก ฟ้ องคดีเ ห็น ว่ า ผู้ฟ้ องคดี
มีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ โดยได้ใ ห้การสนับสนุ นเงินทุนและเข้าดําเนินการจัดการ
ภายในกิจการของห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซ. แทนนาง ร. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วนจํากัดดังกล่าว
โดยทราบดีว่านาง ร. ทําสัญญาไว้กบั องค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นการกระทําที่มุ่งประสงค์
จะได้รบั ประโยชน์ ในสัญญาที่นาง ร. ทําไว้กบั องค์การบริหารส่วนตําบล จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี
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เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นคู่สญ
ั ญากับห้างหุ้นส่วน
จํากัด ซ. อันเป็ นการกระทําทีเ่ ป็ นข้อห้ามตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตํ าบลและองค์การบริห ารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นผลให้ผู้ฟ้ องคดีพ้นจากตําแหน่ ง
ตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบกับมาตรา ๖๔/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ เพิกถอนคําสัง่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทใ่ี ห้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูฟ้ ้ องคดีและนาง ร. ผู้จดั การห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซ.
มีความเกีย่ วข้องกันโดยนาง ร. ทํางานเป็นแม่บา้ นให้แก่มารดาของผูฟ้ ้ องคดี ทัง้ ในการดําเนินกิจการ
ห้างหุ้น ส่ ว นจํากัด ซ. ครอบครัว ของผู้ฟ้ อ งคดีมสี ่ ว นเกี่ยวข้อ งกับ การเริม่ จดทะเบีย นก่ อ ตัง้
ห้างหุน้ ส่วนและชื่อห้างหุน้ ส่วนซึง่ เป็ นชื่อมาจากนามสกุลเดิมของมารดาของผูฟ้ ้ องคดี ทัง้ มารดา
ของผูฟ้ ้ องคดีให้ยมื เงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนจดทะเบียนช่วยเหลือในการจัดหาทีต่ งั ้ ของสํานักงานใหญ่
ในการประกอบกิจการ ตลอดจนให้ใ ช้พ้ืนที่บ้านมารดาของผู้ฟ้ องคดีจดั เก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในการก่ อสร้ างของห้ างหุ้ นส่ ว นจํ ากัด ซ. รวมไปถึ งการให้ ความช่ ว ยเหลือเงิน ทุ น ในขณะที่
ห้า งหุ้น ส่ ว นจํากัด ซ. ขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิน และในการบริห ารกิจ การนั น้ ผู้ฟ้ องคดี
ได้มสี ่ วนในการบริหารจัดการโดยเป็ นผู้ติดต่ อสังซื
่ ้อวัสดุก่ อสร้าง และชําระค่ าวัสดุก่ อสร้างที่ไ ด้
สังซื
่ ้อ แทนนาง ร. และในการจัด เตรียมเอกสารจัด ซื้อ จัด จ้า งขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล
กับห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. ผู้ฟ้องคดีได้เป็ นผู้เข้าไปจัดเตรียมเอกสาร แล้วให้นาง ร. เป็ นผูล้ งชื่อ
นอกจากนี้ ยัง ปรากฏข้ อ เท็ จ จริง ตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
จากการให้ ถ้ อ ยคํ า ของนาย ม. ซึ่ง เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง รองนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล
ได้ให้ถ้อยคําต่ อคณะกรรมการสอบสวนว่า มักพบผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบควบคุมงานจ้างของ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. ด้วยตนเองทุกครัง้ และไม่เคยเห็นนาง ร. ที่ระบุว่าเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
มาควบคุมงานของห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซ. ซึง่ สอดคล้องกับการให้ถ้อยคําของนาง น. ซึง่ เป็ นกํานันว่า
ไม่เคยพบเห็นนาง ร. ไปควบคุมงานก่ อสร้างในโครงการที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. เป็ นคู่สญ
ั ญา
กับองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ มกั จะพบเห็นผู้ฟ้องคดีแ ละนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ไปควบคุ ม งานก่ อ สร้างในโครงการที่ห้างหุ้น ส่ ว นจํา กัด ซ. เป็ น คู่ส ัญ ญากับองค์ก ารบริห าร
ส่วนตําบลและสอดคล้องกับการให้ถ้อยคําของนาย ป. ผู้ซ่งึ เคยยื่นซองสอบราคาในโครงการ
จัดซือ้ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลว่า มักจะพบเห็นผูฟ้ ้ องคดีเข้ามามีส่วนร่วมในการยื่นซอง
ของห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซ. ทุกครัง้ เสมือนว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระกอบการรายหนึ่งทีเ่ ข้าร่วมเสนอราคา
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีมสี ่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับห้างหุ้นส่วนจํากัด
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ซ. การที่ห้ างหุ้นส่ ว นจํ ากัด ซ. เข้าเป็ นคู่ ส ัญ ญากับองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบล ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง
เป็ น ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้ อ มในสัญ ญาที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลนั ้น
เป็ นคู่สญ
ั ญากับห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. อันเป็ นลักษณะต้องห้ามมิให้กระทําการตามมาตรา ๖๔/๒
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้ผูฟ้ ้ องคดี
จะกล่าวอ้างว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. ได้เข้าดําเนินการประมูลงานโดยแข่งขัน
กับผู้เสนอราคารายอื่นตามขัน้ ตอนปกติของการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อาศัย
ตําแหน่ งหน้ าที่ในการให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. ให้ได้เข้า
เป็ นผูร้ บั จ้างหรือคู่สญ
ั ญากับองค์การบริหารส่วนตําบลแต่อย่างใด แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีมสี ่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ ห้างหุ้นส่ ว นจํากัด ซ. จึงถือ ได้ว่า ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้มสี ่ ว นได้เ สียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาทีห่ า้ งหุน้ ส่วนจํากัด ซ. ได้ทํากับองค์การบริหารส่วนตําบล อันเป็ นเหตุให้
ต้องพ้นจากตําแหน่ ง
ส่วนในประเด็นทีว่ ่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีมกี ารร้องเรียนผูฟ้ ้ องคดีและนาย บ. ว่าเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นคู่สญ
ั ญากับห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซ. โดยมีนาย ช. ปลัดอําเภอ เป็ นประธานกรรมการ และนาย ภ.
ท้องถิน่ อําเภอ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่า
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในทางอ้อมในสัญ ญาที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซ. เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
องค์การบริหารส่วนตําบล และเมือ่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี ําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
สอบสวนได้ทาํ การสอบสวนแล้วทํารายงานการสอบสวนลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เสนอความเห็น
ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีว่า ผูฟ้ ้ องคดีมพี ฤติการณ์เป็นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล
เป็ นคู่สญ
ั ญากับห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซ. จึงเป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ ง โดยนาย ช. เป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรียนผูถ้ ูกฟ้องคดี
ผ่านนาย ภ. เพื่อเสนอรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า ควรมีคําสัง่
ให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ ง และนาย ภ. ได้ลงนามต่อท้าย นัน้ เห็นว่า พระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคสอง บัญญัตวิ ่า เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
ความเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง ... ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ...
ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวให้นํามาใช้บงั คับกับตําแหน่ งของเลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยอนุ โลมนัน้ พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวบัญญัตแิ ต่เพียงให้มกี ารสอบสวน ซึง่ การสอบสวนตามกรณี
ดังกล่าว นายอําเภอจะสอบสวนโดยตนเอง หรือแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ น
ต้องมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึน้ เสียก่อน ดังนัน้ แม้ว่านาย ช. และนาย ภ.
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จะเป็ นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีถูกร้องเรียน และต่อมาได้ทําบันทึกข้อความ
เสนอรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต่ อผู้ถู ก ฟ้ องคดี การเสนอความเห็น
ของนาย ช. และนาย ภ. เป็ นเพียงการเสนอรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ตามขัน้ ตอนภายในที่ต้ อ งมีก ารเสนอผ่ า นงานตามลํ า ดับ ชัน้ เป็ น ปกติข องระบบราชการ
ไม่ ไ ด้ทํ าให้ก ระบวนการพิจารณาและการดํา เนิ น การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ที่ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วต้องเสียไป การที่นาย ช. และนาย ภ. ทําบันทึก
เสนอรายงานของคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่มสี ภาพร้ายแรงทีท่ ําให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็ นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
แต่อย่างใด ดังนัน้ คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีทใ่ี ห้ผูฟ้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งเลขานุ การนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามคําสังลงวั
่ นที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อร. ๒๔/๒๕๖๒)
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