
 เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พทุธศักราช 2550 หมวด 12 การตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรัฐส่วนที่ 2 การกระท�าที่เป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ก�าหนดห้ามสมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎรสมาชกิวฒุสิภา นายกรฐัมนตรแีละ

รัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งในห้างหุ้นส่วน บริษัท 

หรือองค์การที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของ

บุคคลใด1และให้น�าข้อห้ามดังกล่าวหาน�ามาใช้

กับสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ่น 

ด ้วยโดยอนุโลม2แต ่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยมิได้ก�าหนดถึงผลของ

การสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
(รูปแบบเทศบาล)

 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
 ปลัดจังหวัดอ�านาจเจริญ

 รักษาการในต�าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  มาตรา 265 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
     ฯลฯ   ฯลฯ
  (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 มาตรา 267 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา 265 มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่ง
หรอืด�าเนินการตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และจะด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุน้ส่วน บรษิทั หรอืองค์การทีด่�าเนนิธรุกจิโดยมุง่หาผลก�าไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย
 2 มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องมสีภาท้องถ่ินและคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินสมาชกิสภาท้องถ่ิน
ต้องมาจากการเลือกตั้ง
     ฯลฯ   ฯลฯ
 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268 มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม
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การกระท�าอันฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวของสมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ่นไว้จึงต้อง 

น�าบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้  

อนัได้แก่กฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

มาใช้ในการพิจารณา เมื่อปรากฏว่าการกระท�า

ของคณะผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารเทศบาล และสมาชกิ

สภาเทศบาลเป็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืนต่อข้อห้าม

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด

ของประเทศที่มีไว ้ เพื่อความสงบเรียบร ้อย  

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วย 

ความโปร่งใส ดังน้ัน พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็น 

การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งมาตรา 73 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 24963  

ได้บัญญัติให้อ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ

ความเห็นพร้อมหลักฐานต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ใช ้ดุลพินิจสั่งให ้

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน

สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล 

พ้นจากต�าแหน่งได้เมื่อมีการปฏิบัติการฝ่าฝืน 

ต ่อความสงบเรียบร ้อยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ

ไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติ

ในทางจะน�ามาซ่ึงความเ ส่ือมเสียแก ่ศัก ด์ิ

ต�าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ4

กรณีที่ผู ้เขียนเคยเสนอความเห็นและ

กลั่นกรองงานเพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพือ่ส่ังให้นายกเทศมนตรี

พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา 73 แห่งพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กรณีที่ผู ้ว่าราชการ

จังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า

นายกเทศมนตรี ในขณะที่ ด� ารงต� าแหน ่ ง 

นายกเทศมนตรีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด 

และยังเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

  3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 มาตรา 73 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ว่า นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล หรอืรองประธาน

สภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย

อ�านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน�ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ต�าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอ 

ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้ 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต�าแหน่งก็ได้ ค�าสั่งของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด

  4 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 678/2552
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บริษัทจ�ากัด จึงถือว่าเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใด ๆ 

ในบรษิทั ซึง่ขดัต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 267 ที่ก�าหนด

ห้ามมิให ้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด�ารง

ต�าแหน่งใด ๆ  ในห้างหุน้ส่วนบรษิทั หรอืองค์การ

ที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มา

แบ่งปันกัน และมาตรา 284 วรรคสิบ ได้ก�าหนด

ให้น�าความในมาตรา 267 มาใช้บังคับกับผู ้

บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดย

อนุโลม ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีเป ็น

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทในขณะ

ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีถือเป็นการ

กระท�าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยอันเป็น

ความผิดส�าเร็จแล้ว

  แ ต ่ ต า ม รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร า ช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 9 การ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 184 บัญญัติให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 

ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม5 และมาตรา 187 บัญญัติห้ามรัฐมนตรี

ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซ่ึงความเป็นหุ้นส่วนหรือ

ผู ้ถือหุ ้นในห้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตาม

จ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิและต้องไม่เป็นลกูจ้าง

ของบุคคลใด6 ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ 

ตามมาตรา 265 และมาตรา 267 และอนุโลม

ให้น�ามาใช้กับสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามมาตรา 284 ประกอบมาตรา 265 กล่าวคือ 

ห้ามสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/เป็นผู้ถือหุ้น 

ในบริษัทจ�ากัดแต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249-254  

ไม่พบว่ามีการบัญญัติให้น�ามาตรา 184 และ

มาตรา 187 มาอนุโลมใช้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น

  5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 มาตรา 184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง

     ฯลฯ   ฯลฯ

  (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 

เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 

ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  6 มาตรา 187 รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือ 

ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
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และผู ้บริหารท ้องถ่ิน จึงพออนุมานได ้ว ่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ไม่ห้ามสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่นเป ็นหุ ้นส ่วนในห้างหุ ้นส ่วนจ�ากัด/ 

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด

  แต่อย่างไรก็ตามแม้ผู้บริหารท้องถิ่น

จะไม่ได้ถกูจ�ากดัความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

จ�ากดั/เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั โดยรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

กต็าม แต่ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 48 เบญจได้ก�าหนดลักษณะต้องห้าม 

ของนายกเทศมนตรีว่าต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจาก

ต�าแหน่งสมาชกิสภาท้องถิน่ หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 

เพราะเหตุมีส ่วนได ้ เสียไม ่ว ่าทางตรงหรือ 

ทางอ้อมในสัญญาท่ีกระท�ากับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร 

เลือกต้ัง7 ซ่ึงผู้บริหารท้องถ่ินอาจถูกส่ังให้พ้นจาก

ต�าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวโดยค�าวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 48 ปัญจทศ8 

ได้ ซ่ึงหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นผู้มี 

ส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นขอยกมาโดยสังเขป ดังนี้

 1.  ความสัมพันธ์ในเชิงทุนในลักษณะ

ของการเป็นหุ ้นส่วนในห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด/ 

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดซึ่งสามารถครอบง�า

การจดัการของบรษิทัได้ ซึง่กรณนีีค้ณะกรรมการ

กฤษฎกีาได้พจิารณาโดยพจิารณาถงึเจตนารมณ์

ของกฎหมายที่ก�าหนดข้อห้ามเรื่องการเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียว่า “มาตรา 18 ทว ิแห่งพระราชบญัญติั

เทศบาล พ.ศ. 2496 นั้น กฎหมายได้บัญญัติ 

  7 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

 มาตรา 48 เบญจ บคุคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกเทศมนตรต้ีองมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ด้วย

     ฯลฯ   ฯลฯ

  (3) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 

ที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท�ากับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

   มาตรา 48 ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

     ฯลฯ   ฯลฯ

  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ

     ฯลฯ   ฯลฯ

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5) ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและ 

วินิจฉัยโดยเร็ว ค�าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
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ไว้อย่างกว้างโดยมุง่หมายรวมไปถงึการมส่ีวนได้เสยี

ทีส่มาชกิเทศบาลมอียูไ่ม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

ในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการ

ที่กระท�าให้แก่เทศบาลหรือเทศบาลจะกระท�า 

ฉะนั้น หากมีข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ตามที่พิจารณา 

ได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีความสัมพันธ์ในเชิง

ผลประโยชน์จากสัญญาหรือกระท�ากับเทศบาล

ไม่ว่าทางใดแล้ว ก็ย่อมถือว่าเป็นการต้องห้าม

ตามบทบัญญัติดังกล่าวและเห็นว่าบทบัญญัติ

ของกฎหมายดงักล่าวนัน้ประสงค์จะห้ามสมาชกิ

เข้ามามีผลประโยชน์ได้เสียกับเทศบาลในขณะ

ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกอยู่เพื่อให้สมาชิกท�าหน้าที่

รักษาประโยชน์ของเทศบาลอย่างเท่ียงธรรม 

โดยไม่ประสงค์จะให้สมาชิกได้ประโยชน์ใด ๆ 

จากการเข้าท�าสัญญาหรือท�ากิจการใดจาก

เทศบาลไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผ่านทางผู้อื่น

ในขณะด�ารงต�าแหน่ง และมิได้ค�านึงว ่าจะ

ต้องการประโยชน์จากเทศบาลหรือไม่9

 2. ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร เป็น

เจ้าของ/ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ/

ผู้จัดการ/ตัวแทน/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการ

ด�าเนินกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ

นิติบุคคลที่มีการกระท�ากับองค์กรปกครอง 

ส ่วนท ้องถิ่น  ซึ่ งคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้พิจารณาว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้หากมี

ข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ

บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์กับเทศบาล 

แม้จะมอบอ�านาจให้ลูกจ้างในบริษัทลงนาม 

ในสัญญาแทนบริษัทและให้เทศมนตรี (ปัจจุบัน

คือต�าแหน่งรองนายกเทศมนตรี) เป็นผู้ลงนาม

แทนเทศบาล โดยที่ตนไม่ได้ลงนามในสัญญา  

ไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม แต่ในฐานะกรรมการ

บริษัทได้เป็นผู ้อนุมัติให้ขายครุภัณฑ์ให้แก่

เทศบาล ย่อมถอืว่าเป็นผู้มส่ีวนได้เสียในทางตรง

หรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา

แล้ว แม้ภายหลงั จะขอยกเลกิสญัญาและคนืเงนิ

ให้แก่เทศบาล ก็ไม่ท�าให้การกระท�าที่ไม่ชอบ

กลับกลายเป็นการชอบข้ึนได้และในข้อกล่าวอ้าง

เกี่ยวกับการที่เป็นศูนย์บริการเพียงแห่งเดียว 

ก็ไม ่สามารถน�ามากล่าวอ ้างให้พ ้นผิดได ้10  

ในการเป็นคู่สัญญากับเทศบาลในขณะที่ยังไม่ได้

ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อได้รับ 

การเลือกต้ังแล้วภายหลังได้ลาออกจากการเป็น 

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ก็ตาม  

  9 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 596/2544

  10 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 395/2545
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แต ่ก็ยังมีการแสดงออกว ่ายังเป ็นหุ ้นส ่วน 

ผู้จัดการอยู่ ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา

ที่ท�ากับเทศบาล11 การเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทน

นิติบุคคลมีผลต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  

ในขณะด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและ

ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดที่ตนเป็นหุ ้นส่วนผู ้จัดการ 

มาเป็นคู่สญัญากับเทศบาล หากภายหลงัลาออก

จากการเป็นหุ้นส่วนผู ้จัดการต่อหุ้นส่วนด้วย

กันเองโดยยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ต่อนายทะเบียน ก็ยังไม่มีผลตามกฎหมาย  

ความมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับเทศบาล 

จึงยังคงมีอยู่12

 จึงเห็นได้ว่าการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ 

ที่กระท�ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น

เงือ่นไขหรอืลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ

เทศบาล พ.ศ. 2496 หรือการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั/เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั

เป็นต้องห้าม โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

อันเป็นเหตุให้ถูกส่ังพ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร

ท้องถิ่น เนื่องจากกระท�าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ

ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ดังนั้น  

ผู้ที่เสียสละเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้อง

เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม 

โดยสงัคมคาดหวงัว่าผูบ้รหิารท้องถิน่จะต้องเป็น

ผู้ท่ีมคีวามสุจริต โปร่งใส มจีริยธรรม ตรวจสอบได้

และไม่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางอ้อมสมดังเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นเอง 

  11 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�าที่ อ.70/2546 คดีหมายเลขแดงที่ อ.76/2547

  12 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 526/2545


