(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนสิ งหาคม ๒๕๕๖)

เพียงแค่ พยานหลักฐาน “มีมูล” ... วินิจฉัยให้ พ้นจากตําแหน่ งได้ !
นางสาวนิตา บุณยรัตน์
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๙ วรรคสอง บัญญัติวา่ เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ ดสิ้ นสุ ดลงตาม (๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง (๕) ขาดประชุม
สภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อ (๖) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ กล่าวคือ ต้องไม่เป็ น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็ นคู่สัญญา หรื อในกิจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น
หรื อที่เทศบาลนั้นจะกระทําให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยกรณี มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุ ดลงโดยผลของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยอย่างใด
อย่างหนึ่ งจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น ซึ่ งมาตรฐานการรับฟั งพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยลงโทษตามมาตรานี้
จําต้องรับฟั งพยานหลักฐานถึงขนาดชัดแจ้งจนปราศจากข้อสงสัยเช่นในคดีอาญาหรื อไม่ หรื อเพียงแต่ปรากฏพยานหลักฐาน
ที่น่าเชื่อถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูถ้ ูกกล่าวหากระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวอ้างก็เพียงพอที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดจะใช้ดุลพินิจ
วินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุ ดลงก็ได้
คดี ปกครองที่ จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้ เป็ นกรณี ที่ศาลปกครองได้วาง
บรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีเกีย่ วกับการรับฟังพยานหลักฐานก่อนที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดจะวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุ ดลง
ข้ อเท็จจริงในคดีนีม้ วี ่ า ขณะนั้นผูฟ้ ้ องคดีที่ ๑ ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี ผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ เป็ นภริ ยาและ
เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล ถูกร้องเรี ยนว่ามีส่วนได้เสี ยโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็ นผูว้ า่ จ้างห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ป.
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างได้นาํ รถบรรทุกสิ บล้อที่ผฟู้ ้ องคดีที่ ๒ เป็ นผูค้ รอบครองมาใช้บรรทุกดิน
และหิ นลูกรังในลักษณะเป็ นการร่ วมดําเนินการกับห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ป. ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ (ผูว้ า่ ราชการจังหวัด) จึงมีคาํ สั่งให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (นายอําเภอ) ตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ได้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการแล้วเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองกระทําผิดตามที่ถกู ร้องเรี ยนจริ ง จึงมีคาํ วินิจฉัย
ให้สมาชิ กภาพของผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สองสิ้ นสุ ดลง เนื่ องจากกระทําการอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ตามมาตรา ๑๘ ทวิ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองจึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองพ้นสมาชิกภาพ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองอ้างว่า นาย ป. ได้ทาํ สัญญาเช่ารถบรรทุกของผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ ก่อนที่นาย ป. จะเป็ นผูแ้ ทน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ป. เข้าทําสัญญาจ้างก่อสร้างถนนกับเทศบาล ซึ่ งเมื่อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ป. เช่ารถจากผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ ไปแล้ว
ก็เป็ นสิ ทธิของผูเ้ ช่าไม่เกี่ยวข้องกับผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองแต่ประการใด
คดี น้ ี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า นาย ป. ให้การว่ามิ ได้มีการเช่ารถบรรทุกและการลงลายมื อชื่ อ
ในสัญญาเช่าเป็ นการลงลายมื อชื่ อภายหลังจากที่ มีการร้ องเรี ยนผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สอง แม้ผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สองจะได้แสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับใบสําคัญรับเงินค่าเช่ารถก็ตาม แต่หลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทําให้เชื่อว่า นาย ป. ได้ทาํ สัญญาเช่ารถจากผูฟ้ ้ องคดี
ที่ ๒ จริ ง ดังนั้น เมื่อฟั งไม่ได้ว่ามีการเช่ารถบรรทุกตามที่ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองกล่าวอ้าง ทั้งโดยข้อเท็จจริ งรับฟั งได้ว่ามี การนํา
รถบรรทุกของผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ เข้าไปดําเนินการกิจการในโครงการตามสัญญา ซึ่ งห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ป. ได้ทาํ ไว้กบั เทศบาลและมี

๒
ผูฟ้ ้ องคดีที่ ๑ ซึ่ งดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี ทาํ สัญญาว่าจ้างห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ป. จึงเป็ นการดําเนินการที่ผฟู้ ้ องคดีที่ ๑ และ
ผูฟ้ ้ องคดี ที่ ๒ มี ส่ วนได้รั บประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว อันเป็ นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ ซึ่ งมี ผลให้สมาชิ กภาพ
สภาเทศบาลของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองสิ้ นสุ ดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น
การที่ผถู้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ ได้วนิ ิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองสิ้ นสุ ดลงจึงชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองอุทธรณ์วา่ กระบวนการสอบสวนในการรับฟั งพยานหลักฐานไม่ถูกต้อง เป็ นการรับฟัง
พยานหลักฐานรวบรัดเกินไป ไม่รับฟังพยานหลักฐานอื่นโดยเฉพาะพยานเอกสารที่เป็ นเอกสารของทางราชการมีแต่การให้
ถ้อยคํา ซึ่ งการให้ถอ้ ยคํานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าพยานเอกสาร ผูฟ้ ้ องคดี
ทั้งสองจึงเห็นว่าการรับฟั งพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองไม่เป็ นธรรมกับผูฟ้ ้ องคดี
ทั้งที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง มีเจตนารมณ์กาํ หนดให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดดําเนิ นการสอบสวนให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง ซึ่ งต้องรับฟั ง
พยานหลักฐานจนปราศจากข้อสงสัยใดๆ ว่าผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ป. จึงจะวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดี
ทั้งสองกระทําการอันต้องห้ามตามกฎหมายได้
จึ งมีประเด็นที่ น่าสนใจว่า การรับฟั งพยานหลักฐานของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการวินิจฉัยการสิ้ นสุ ด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ?
โดยมาตรา ๑๘ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติไว้โดยมี วตั ถุประสงค์ที่จะห้าม
สมาชิ กสภาเทศบาลเข้ามี ผลประโยชน์ได้เสี ยกับเทศบาลในขณะที่ ดาํ รงตําแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลและมิให้สมาชิ กสภา
เทศบาลได้ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าทําสัญญาหรื อเข้าทํากิจการใดจากเทศบาลไม่วา่ โดยตนเองหรื อโดยผ่านทางผูอ้ ื่น ในขณะ
ดํารงตําแหน่ง และตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติวา่ เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ ดสิ้ นสุ ดลงตาม (๔) (๕) หรื อ (๖) ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ ว คําวินิจฉัยของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งตามภาพถ่ายว่าในการก่อสร้างผูร้ ับจ้างได้นาํ รถบรรทุก
ซึ่ งเป็ นของผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ ไปขนหิ นลูกรัง อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานก่อสร้างถนน ซึ่ งจากการสอบปากคําผูร้ ้องเรี ยนที่ยนื ยันว่า
เป็ นการลงหิ นลูกรังเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ประกอบกับการที่ผฟู้ ้ องคดีที่ ๒ ยอมรับว่าเป็ นเจ้าของรถบรรทุกคันดังกล่าว
แต่ได้ให้นาย ป. เช่ารถคันดังกล่าวไปใช้ในกิจการของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ป. โดยผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ ได้รับชําระค่าเช่าเดือนละ
๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ เดือน โดยมีการออกใบเสร็ จรับเงินไว้เป็ นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อฟังข้อเท็จจริ งได้วา่ มีการนํารถบรรทุก
ดังกล่าวไปลงหิ นลูกรังในงานก่อสร้างที่หา้ งหุ น้ ส่ วนจํากัด ป. ตกลงรับจ้างทํางานไว้กบั เทศบาลโดยผูฟ้ ้ องคดีที่ ๑ ซึ่ งเป็ นสามี
ของผูฟ้ ้ องคดีที่ ๒ เป็ นผูล้ งนามในฐานะนายกเทศมนตรี ผรู้ ับจ้าง ซึ่ งหากมีการเช่ ารถบรรทุกจริงตามสั ญญาเช่ าและได้ รับเงิน
ค่ าเช่ ารถบรรทุกจากผู้เช่ า ก็ยอ่ มแสดงถึงการได้รับประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาหรื อกิจการที่กระทํากับเทศบาล
ที่ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอยู่
เมื่อฟังได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรี ยน การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานว่า ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในสัญญาหรื อกิจการที่ทาํ ไว้กบั เทศบาล อันเป็ นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๘ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จึงชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.๑๖๖/๒๕๕๕)
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้อธิ บายเกี่ยวกับการรับฟั งพยานหลักฐานว่า การรับฟังพยานหลักฐานจากผล
การตรวจสอบข้ อเท็จจริงเพือ่ วินิจฉัยการกระทําอันต้ องห้ ามตามกฎหมายดังกล่าวไม่ จําต้ องชัดแจ้ ง จนปราศจากข้ อสงสั ยว่ า
ผู้ฟ้องคดีท้ังสองกระทําความผิดอย่ างเช่ นในคดีอาญา เพียงแต่ ปรากฏพยานหลักฐานมีมูลว่ าผู้ฟ้องคดีท้งั สองมีส่วนได้ เสี ย

๓
กับสั ญญาที่ทํากับเทศบาลตําบล ก็เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่ าผู้ฟ้องคดีท้ังสองกระทําการอันต้ องห้ ามตามกฎหมายดังกล่าว
ดังนั้น คดีน้ ี จึงเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสําหรั บเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอาํ นาจหน้าที่
กระทําการใดๆ ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นว่า จะต้องระมัดระวังและตระหนักในหน้าที่ของตน
อย่างที่สุดไม่ให้มีพฤติการณ์แสวงหาประโยชน์หรื อเข้ามามีส่วนได้เสี ยกับองค์กรส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งนอกจากจะสร้างความเสี ยหาย
ต่อประโยชน์ขององค์กรและประชาชนในท้องถิ่นอย่างร้ายแรงแล้ว สถานภาพของการเป็ นผูแ้ ทนของท้องถิ่นก็ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
ด้วยเช่นกัน

