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การสั่งใหพนจากตําแหนงผูบริหารทองถิ่น (รูปแบบเทศบาล) 

                                                                    นายไตรภพ  วงศไตรรัตน 
                                            ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ 

       รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) 
                         สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
เดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐสวนที่ ๒การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนกําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่

ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด1และใหนํา 
ขอหามดังกลาวหานํามาใชกับสมาชิกสภาทองถิ ่น หรือผู บริหารทองถิ ่น ดวยโดยอนุโลม2แต
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดกําหนดถึงผลของการกระทําอันฝาฝนมาตราดังกลาว
ของสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นไวจึงตองนําบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมาปรับใช 
อันไดแกกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาใชในการพิจารณา เมื ่อปรากฏว าการกระทําของคณะผู บร ิหาร ผู บร ิหารเทศบาล และ 
สมาชิกสภาเทศบาลเปนการกระทําที่ฝาฝนตอขอหามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศที่มีไวเพื่อความสงบเรียบรอย เพื่อให 
การบริหารราชการแผนดินเปนไปดวยความโปรงใสดังนั้น พฤติการณดังกลาวจึงเปนการฝาฝนตอ

                                                           
1รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
   มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่
รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

มาตรา ๒๖๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย 
เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหาง
หุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจาง
ของบุคคลใดก็มิไดดวย 

2มาตรา ๒๘๔  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใชบังคับกับ

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี ดวยโดยอนุโลม 
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ความสงบเรียบรอย ซึ่งมาตรา ๗๓แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 24963 ไดบัญญัติใหอํานาจ
ผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นพรอมหลักฐานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหใช
ดุลพินิจสั ่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธาน 
สภาเทศบาลพนจากตําแหนงไดเมื่อมีการปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ4 

กรณีที่ผูเขียนเคยเสนอความเห็นและกลั่นกรองงานเพื่อเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวปรากฏวานายกเทศมนตรีในขณะที่ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีมีชื่อเปนผูถือหุน 
ในบริษัทจํากัด และยังเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด จึงถือวาเปนผูดํารงตําแหนง
ใดๆ ในบริษัท ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 267  
ที่กําหนดหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดๆ ในหางหุนสวนบริษัท หรือองคการที่
ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน และมาตรา 284 วรรคสิบ ไดกําหนดให 
นําความในมาตรา 267 มาใชบังคับกับผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นโดยอนุโลม ดังนั้น 
การที ่นายกเทศมนตรีเป นกรรมการที ่ม ีอํานาจลงนามผูกพันบริษ ัทในขณะที ่ดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีถือเปนการกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยอันเปนความผิดสําเร็จแลว 
  แตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 9 การขัดกันแหง
ผลประโยชน มาตรา 184 บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม5 และมาตรา 187 บัญญัติหามรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวน

                                                           
3พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสือ่มเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจ
สั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจาก
ตําแหนงก็ได คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

4สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๖๗๘/๒๕๕๒ 
5รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา ๑๘๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

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

หรือบริษัทตอไปตามจํานวนที ่กฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด6 ซึ ่งตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไวตามมาตรา 265 และมาตรา 267 
และอนุโลมใหนํามาใชกับสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตามาตรา 284 ประกอบมาตรา 265
กลาวคือ หามสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด/เปนผูถือหุน
ในบริษัทจํากัดแตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 
การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 249-254 ไมพบวามีการบัญญัติใหนํามาตรา 184 และมาตรา 187 
มาอนุโลมใชกับสมาชิกสภาทองถิ ่นและผู บริหารทองถิ ่น จึงพออนุมานไดว ารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไมหามสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปนหุนสวน
ในหางหุนสวนจํากัด/เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด 
  แตอยางไรก็ตามแมผูบริหารทองถิ่นจะไมไดถูกจํากัดความเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด/เปน
ผูถือหุนในบริษัทจํากัด โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ตาม แต 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เบญจไดกําหนดลักษณะตองหามของ
นายกเทศมนตรีวาตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เพราะ
เหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไม
ถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง7 ซึ่งผูบริหารทองถิ่นอาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาว
โดยคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 48 ปญจทศ8 ได ซึ่งหลักการพิจารณาเกี่ยวกับ
การเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอยกมาโดยสังเขป ดังนี้ 

                                                                                                                                                                          

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

6มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่ง
ความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ และตองไม
เปนลูกจางของบุคคลใด 

7พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ดวย 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง  

8มาตรา ๔๘ ปญจทศ  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
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  1. ความสัมพันธในเชิงทุนในลักษณะของการเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด/เปนผูถือหุน
ในบริษัทจํากัดซึ ่งสามารถครอบงําการจัดการของบริษัทได ซึ ่งกรณีนี ้คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดพิจารณาโดยพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดขอหามเรื่องการเปนผูมีสวนไดเสียวา 
"มาตรา 18 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496นั้น กฎหมายไดบัญญัติไวอยางกวาง 
โดยมุงหมายรวมไปถึงการมีสวนไดเสียที่สมาชิกเทศบาลมีอยูไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่
เทศบาลเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือเทศบาลจะกระทํา ฉะนั้น หากมี
ขอเท็จจริงใดๆก็ตามที ่พิจารณาไดวาสมาชิกสภาเทศบาลมีความสัมพันธในเชิงผลประโยชน 
จากสัญญาหรือกระทํากับเทศบาลไมวาทางใดแลว ก็ยอมถือวาเปนการตองหามตามบทบัญญัติดังกลาว
และเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนั้นประสงคจะหามสมาชิกเขามามีผลประโยชนไดเสีย
กับเทศบาลในขณะดํารงตําแหนงสมาชิกอยูเพื่อใหสมาชิกทําหนาที่รักษาประโยชนของเทศบาล
อยางเที่ยงธรรม โดยไมประสงคจะใหสมาชิกไดประโยชนใดๆ จากการเขาทําสัญญาหรือทํากิจการใด
จากเทศบาลไมวาโดยตนเองหรือโดยผานทางผู อื ่นในขณะดํารงตําแหนง และมิไดคํานึงวาจะ
ตองการประโยชนจากเทศบาลหรือไม9 
  2.  ความสัมพันธในเช ิงบริหาร เปนเจ าของ/ผู จ ัดการ/หุ นสวนผู จ ัดการ/กรรมการ/
ผูจัดการ/ตัวแทน/ผูบริหาร/ผูมีอํานาจในการดําเนินกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลที่มี
การกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาวาความสัมพันธ
ในลักษณะนี ้หากมีขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรี เปนกรรมการบริษัทไดทําสัญญาซื ้อขายกับ
ครุภัณฑกับเทศบาลแมจะมอบอํานาจใหลูกจางในบริษัทลงนามในสัญญาแทนบริษัทและให
เทศมนตรี(ปจจุบันคือตําแหนงรองนายกเทศมนตรี)เปนผูลงนามแทนเทศบาล โดยที่ตนไมไดลงนาม
ในสัญญา ไมวาในฐานะใดก็ตาม แตในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนผูอนุมัติใหขายครุภัณฑใหแก
เทศบาล ยอมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาแลว 
แมภายหลัง จะขอยกเลิกสัญญาและคืนเงินใหแกเทศบาล ก็ไมทําใหการกระทําที่ไมชอบกลับกลายเปน
การชอบขึ้นไดและในขอกลาวอางเกี่ยวกับการที่เปนศูนยบริการเพียงแหงเดียวก็ไมสามารถนํามา
กลาวอางใหพนผิดได10 ในการเปนคูสัญญากับเทศบาลในขณะที่ยังไมไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภา
เทศบาลเมื่อไดรับการเลือกตั้งแลวภายหลังไดลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน
จํากัด ก็ตาม แตก็ยังมีการแสดงออกวายังเปนหุ นสวนผู จัดการอยู  ถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสีย 

                                                                                                                                                                          

 ฯลฯ   ฯลฯ 

 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

9สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 596/2544 
10สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 395/2545 
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ในสัญญาที่ทํากับเทศบาล11 การเปลี่ยนแปลงตัวผูแทนนิติบุคคลมีผลตอเมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมาย 
ในขณะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลและหางหุนสวนจํากัดที่ตนเปนหุนสวนผูจัดการมาเปน
คูสัญญากับเทศบาล หากภายหลังลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการตอหุนสวนดวยกันเองโดยยัง
ไมมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน ก็ยังไมมีผลตามกฎหมาย ความมีสวนไดเสียใน
สัญญาที่ทํากับเทศบาลจึงยังคงมีอยู12 
 จึงเห็นไดวาการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํา
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเงื่อนไขหรือลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
หรือการเขาไปเปนหุนสวนในหางหุ นสวนจํากัด/เปนผู ถือหุ นในบริษัทจํากัดเปนตองหาม โดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอันเปนเหตุใหถูกสั่งพนจากตําแหนงผูบริหารทองถิ่น เนื่องจาก
กระทําเปนผูมีสวนไดเสียหรือปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยดังนั้น ผูที่เสียสละเขามาเปน
ผูบริหารทองถิ ่นจะตองเปนบุคคลที่เปนแบบอยางที ่ดีใหกับคนในสังคม โดยสังคมคาดหวังวา
ผูบริหารทองถิ่นจะตองเปนผูที่มีความสุจริตโปรงใส มีจริยธรรม ตรวจสอบไดและไมเอื้อประโยชน
ใหตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นเอง 
 
 
 

 
 
 

                                                           
11คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.70/2546 คดีหมายเลขแดงที่ อ.

76/2547 
12สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 526/2545 


