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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปัจจุบันกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือให้บริกำรทำงกฎหมำยของหน่วยงำนที่ให้บริกำร
นั้น มีข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรตอบค ำถำม, ควำมรู้ของผู้ให้บริกำร, ข้อจ ำกัด
ด้ำนเวลำท ำงำนของผู้เชี่ยวชำญ ในโดยในบำงกรณีก็จะเป็นค ำถำมซ้ ำเดิมจำกหลำยบุคคลที่มีปัญหำ
เดียวกัน และในบำงครั้งค ำตอบที่ได้อำจจะไม่ตรงกันแม้จะเป็นค ำถำมเดียวกันถำมกับคนๆ เดียวกัน 
ขึ้นอยู่กับสภำวะแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลำด้วย เพ่ือกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว ได้มีควำมพยำยำมในกำร
น ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และ Chatbot เข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร โดยกำรประยุกต์
เทคโนโลยีกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural Language Processing: NLP) กับกำรเทคนิค
วิเครำะห์ประโยคค ำถำมที่ได้รับในแบบต่ำง ๆ เพ่ือหำควำมหมำยของประโยคและค้นหำค ำตอบจำก
องค์ควำมรู้ในระบบแชทบอทเพ่ือให้ค ำตอบแก่ผู้ใช้งำนได้ ด้วยกำรใช้งำนระบบแชทบอทนี้ จะท ำให้
กำรใช้งำนเพ่ือถำมตอบปัญหำง่ำยๆ สำมำรถท ำได้ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้งำนมนุษย์อีก
ต่อไป ท ำให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและค ำตอบที่ผู้ใช้งำนได้รับ
จะมีมำตรฐำนไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะแวดล้อมและอำรมณ์ของผู้ให้บริกำรอีกต่อไป ด้วย
เทคโนโลยีแชทบอทนี้ก ำลังเป็นที่จับตำมองในปัจจุบัน โดยสถำบันวิจัย Gartner ได้ท ำนำยไว้เมื่อปี 
2018 ว่ำ เทคโนโลยีนี้จะเข้ำสู่จุดที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดภำยใน 2-5 ปีนี้ ทำงทีมงำนวิจัยจึงเลือก
เทคโนโลยีนี้มำจัดท ำระบบสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบค ำถำมเกี่ยวกับข้อกฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนำฐำนข้อมูลจำก “ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อ
กฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น” และเพ่ือสร้ำง “กรอบกำร
สนทนำ (Dialogue)” กำรถำม-กำรตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำน
บริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น  เพ่ือน ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบจ ำลอง  (Model) กำรถำม-กำรตอบ เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยงำนวิจัยนี้เป็นกำรค้นคว้ำวิจัยเพ่ือหำแนวทำงในกำรน ำแชทบอทมำใช้กับระบบ
สืบค้นข้อมูลทำงกฎหมำย ทำงคณะผู้วิจัยจึงได้จ ำกัดขอบเขตให้กลุ่มเป้ำหมำยของกำรวิจัยเป็น
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ ำกัดหัวข้อของกำรวิจัยอยู่ที่ ค ำพิพำกษำของศำลปกครอง
สูงสุดในคดีที่เกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเพียงเท่ำนั้น
เป็นเบื้องต้นก่อน 
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ผลกำรศึกษำแนวทำงพบว่ำล ำดับขั้นตอนของกำรน ำแชทบอทมำใช้นั้นสำมำรถกระท ำ
ได้ตำมขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกจะต้องท ำกำรก ำหนดลักษณะของผู้ใช้, ก ำหนดบุคลิกลักษณะของแช
ทบอท ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้พัฒนำสำมำรถก ำหนดบทสนทนำให้เหมำะสมระหว่ำงผู้ใช้และแชทบอทได้ 
ขั้นตอนต่อมำจึงท ำกำรก ำหนดหัวข้อค ำพิพำกษำหรือคดีที่จะน ำเข้ำในฐำนข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลคดีต่ำง 
ๆ แล้ว จึงน ำมำจัดท ำให้กลำยเป็นบทสนทนำ รวมถึงแตกรำยละเอียดควำมเป็นไปได้ของค ำตอบและ
ค ำถำมต่อเนื่อง (Flowchart) หลังจำกนั้นจึงสร้ำงรูปแบบของค ำถำมต่ำง ๆ ที่มีควำมตั้งใจเดียวกัน 
(Intents) ตำมบุคลิกของแชทบอทและผู้ใช้ เมื่อได้รูปแบบบทสนทนำแล้วจึงจะส่งให้ผู้เชี่ยวชำญ
พิจำรณำบทสนทนำอีกครั้งเพ่ือให้แน่ใจ เมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วจึงน ำเข้ำสู่ระบบ และท ำกำร
ทดสอบแชทบอทต่อไป 

ในงำนวิจัยนี้ทำงทีมงำนนักวิจัยได้ใช้เครื่องมือ Dialogflow ในกำรสร้ำงแชทบอทโดย 
ทำงทีมนักวิจัยได้สร้ำงแชทบอทในสองแพลตฟอร์ม ได้แก่ LINE และ Google Assistant โดยเมื่อท ำ 
Focus Group แล้ว ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้ำงดี แต่ในกลุ่ม Focus Group จะนิยมกำรใช้งำนผ่ำน 
LINE มำกกว่ำ เนื่องจำกให้ประสบกำรณ์กำรใช้งำนที่คุ้นเคยมำกกว่ำ ข้อสังเกตจำกงำนวิจัยนี้ พบอีก
ว่ำปัจจัยส ำคัญในกำรจัดท ำแชทบอท จ ำเป็นจะต้องได้รับควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจในผลลัพธ์ของ
ผู้เชี่ยวชำญ โดยผู้เชี่ยวชำญจะแสดงบทบำทส ำคัญในกำรเสนอแนะหัวข้อ หรือคดี, แปลงคดีเป็นบท
สนทนำเบื้องต้น และตรวจสอบบทสนทนำสุดท้ำยก่อนน ำเข้ำสู่ระบบแชทบอท รวมถึงอำจร่วม
ทดสอบแชทบอทด้วย ปัจจัยอีกประกำรคือรูปแบบของแผนภูมิบทสนทนำที่จะต้องท ำให้ผู้ใช้อ่ืน ๆ ที่
ไม่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนคอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนและเข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งจะท ำให้กำรตรวจสอบแก้ไข
และพัฒนำบทสนทนำสำมำรถท ำได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น และข้อสังเกตจำกกำรท ำ Focus Group 
พบว่ำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับกำรค้นหำกฎหมำยจำกเว็บไซต์ ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์และกำร
ตีควำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย โดยแชทบอทควรจะช่วยเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรค้นหำค ำตอบ
เบื้องต้นได ้

ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยนี้ ข้อแรกคดีที่จะน ำเข้ำสู่ฐำนข้อมูลควรจะน ำมำจำกค ำ
วินิจฉัยที่ไม่ได้มีกำรขึ้นสู่กระบวนกำรศำลด้วย จะท ำให้มีข้อมูลเพ่ิมมำกขึ้นเป็นอย่ำงมำก ข้อที่สอง
เกี่ยวกับเครื่องมือ Dialogflow ในปัจจุบันยังใช้งำนได้ไม่สะดวกนัก หำกได้มีกำรพัฒนำระบบที่มีกำร
ใช้งำนง่ำยขึ้นและน ำผลลัพธ์ไปใส่ระบบ Dialogflow โดยอัตโนมัติได้จะท ำให้กำรใช้งำนง่ำยขึ้นเป็น
อย่ำงมำก ประกำรสุดท้ำยหำกต้องกำรให้กำรพัฒนำแชทบอทเป็นไปด้วยควำมยั่งยืน จ ำเป็นจะต้องมี
กำรปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลอยู่เสมอ ทำงคณะนักวิจัยจึงเสนอให้บรรจุกำรสร้ำงบทสนทนำด้ำนข้อ
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กฎหมำยท้องถิ่นให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของหลักสูตรอบรมของสถำบัน ให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถ พัฒนำ
แชทบอทให้ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ 
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Executive Summary 
 
At present, the service of a legal service agency is limited due to many 

reasons such as the delay in service, knowledge of the call center and the limited 
working hours of the people with expertise. In some cases, there are duplicate 
questions from different users, however, the answer might not be always the same 
because of the bias from emotions or environment of the call center. Therefore, to 
mitigate the issue, there is an attempt to use Artificial Intelligent (AI) and Chatbot to 
improve the quality of the service. With the application of Natural Language Processing 
(NLP) technology to analyse and extract the intention of the incoming sentence. Then 
queried for an answer from the Chatbot database by using the extracted intention. By 
using Chatbot, the availability of the service can be unlimited, cost saving and always 
has no bias in the answer. Gartner predicted in 2018 that the technology will be at its 
peak within 2-5 years and that is why the technology is chosen by the researcher to 
implement the legal service system. The objective of this research is to develop the 
database for “the frequently asked questions about the local administration’s human 
resource laws” and to build “Chatbot Framework for the question and answer on the 
local administration’s human resource laws”. 

Because this is the research to build a framework of how to implement 
Chatbot for the legal service system, it is required to scope down the information to 
just enough to implement the initial version of the Chatbot. Therefore, the target user 
will be limited to the local administration department officer and the topic will be 
limited to only the judgement from the administrative court about the termination of 
the local administration department officer. 

The result of the study, the researchers found that, to obtain a Chatbot, 
there is a procedure that starts from the definition of the target user’s characteristic, 
and the bot characteristic. This step is important to define how the conversation will 
look like.  The next step is to define the topic of the judgements or the cases from 
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the court to be fed into the database. These judgements will be transformed into 
conversation and extend the detail of the conversation for the possibilities of questions 
and answers in the form of a flowchart. In this step, the questions can be formed as a 
group of questions that have the same intention as the characteristic of the user and 
the bot. The flowchart will be reviewed again by the people with expertise to ensure 
its correctness and remove all ambiguous dialogues in the experts’ point of view. The 
reviewed flowcharts will be imported into the database and then the Chatbot testing 
will be done as the final step. 

In this research, the tool that is used is Google’s Dialogflow. The Chatbot 
has been developed into two platforms i.e. LINE and Google Assistant. The focus group 
feedback was good for both platforms however they preferred LINE more than Google 
Assistant because of their familiarization with LINE. Also noticed, was that an important 
thing to develop a Chatbot is the cooperation from the experts. It is required to make 
the experts understand the goal and how the Chatbot output will look like at the 
earlier stage. Once they are on the same page as the researchers, they will help and 
give recommendations in the topics, how to transform the topic to conversation, 
review the final flowchart effectively and may help testing the Chatbot as well. The 
pattern of the flowchart is also important because of the limitations of the computer 
programming skill of the reader. It must not be too technical so that it can be widely 
reviewed and finding more feedback from the experts. In the focus group, the users 
often asked for the legal advisory from website. Chatbot should be designed to help 
finding the initial answer faster. 

About the recommendation and future work for this research. Firstly, the 
cases to be imported into the database should not be limited to only the judgements 
from the court. The cases that were judged and did not go to the court should be 
included too. This would significantly increase the number of cases in the Chatbot and 
not only limited to cases judged in court. Secondly, the tool that is used i.e. Dialogflow 
is still not so user friendly for non-experienced users. If it is improved or we can 
develop a tool to improve the usage, it would be better, and the institute might be 
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able to use it effectively too. For sustainability, it is required that the Chatbot 
conversation and database must be maintained regularly. It is recommended to 
consider how to include the conversation development from the existing cases into 
the institute’s training course. Therefore, the attendant might be able to help develop 
or even maintain the Chatbot database by themselves. This will make the Chatbot 
keep improving and sustainable. 
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ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) 
Platform ในกำรพัฒนำ Chatbot พัฒนำโดย NECTEC 
ค ำเรียก Chatbot ของ Dialogflow 
บริกำรต่ำงๆ ในระบบเครือข่ำยของผู้ให้บริกำรรำยอ่ืนๆ 
ที่อนุญำตให้เข้ำไปใช้ได้ 
เทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่และซับซ้อน 
กำรประมวลผลข้อมูลของ Chatbot 
แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้สำมำรถพูดคุย หรือ พิมพ์โต้ตอบ 
เพ่ือสอบถำมข้อมูลหรือสั่งงำนได้ 
รูปแบบกำรสั่งกำรหรือโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
ปัญญำประดิษฐ์โดยผ่ำนกำรใช้ค ำสั่งที่เป็นค ำพูด หรือ
เสียงได้ 
ระบบพ้ืนฐำนที่ตั้งอยู่บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ไม่ได้
ติดตั้งอยู่ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ทุกคนสำมำรถเข้ำใช้ได้
ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
บริบทของกำรสนทนำ 
Platform ในกำรพัฒนำ Chatbot ของ Google 
กำรเรียนรู้ เชิ งลึก  เป็นวิ ธีกำรหนึ่ งของ Machine 
Learning ที่พยำยำมเรียนรู้วิธีกำรแทนข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ค ำศัพท์เฉพำะของโปรแกรม Dialogflow หมำยถึงกลุ่ม
ของค ำศัพท์ต้องกำรให้โปรแกรมคิดว่ำมีควำมหมำย
เดียวกัน 
โครงร่ำงซอฟต์แวร์ เป็นขอบเขตของระบบงำน ที่เป็น
รูปแบบที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ หรือเรียกใช้จำก
หลำยๆ ที่ได้ ส่วนใหญ่ใช้ในเชิงกำรเขียนโปรแกรม 
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Intent 
 
Machine Learning 
 
 
Microsoft Azure 
 
 
NECTEC 
 
 
Natural Language Processing 
 
 
 
Platforms 
 
Search Engine 
 
 

เจตนำของผู้พูด, ควำมหมำยของประโยคที่ผู้พูดสื่อ
ออกมำ 
ส่วนกำรเรียนรู้ของเครื่องที่ถูกใช้งำนเสมือนเป็นสมอง
ของปัญญำประดิษฐ์ซึ่งจะใช้ในกำรสร้ำงโมเดลที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ 
Could Platform ของ Microsoft มี bot Framework 
ไว้ให้นักพัฒนำโปรแกรมสำมำรถน ำไปใช้สร้ำง 
Chatbot ได ้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(National Electronics and Computer 
Technology Center) 
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ เป็นสำขำย่อยของ
ปัญญำประดิษฐ์ ที่ศึกษำปัญหำในกำรประมวลผล กำร
ใช้งำนและท ำควำมเข้ำใจภำษำธรรมชำติ เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจภำษำมนุษย์ได้ 
ระบบอันเป็นพ้ืนฐำน ที่สำมำรถพัฒนำระบบอ่ืนๆ ให้
ท ำงำนภำยใต้ระบบพ้ืนฐำนนี้ได้ 
เครื่องมือในกำรสืบค้นข้อมูล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา ปัญหา ภาพรวมของระบบปัญญาประดิษฐ์และแชทบอท  
ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน 

กำรช่วยผู้ประสบปัญหำเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมำยให้สำมำรถหำค ำตอบในเบื้องต้นได้นั้น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยจะมีกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์
เพ่ือให้บริกำรปรึกษำด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรตอบค ำถำม ซ่ึง
เมื่อผู้ให้ค ำปรึกษำไม่มีควำมรู้เพียงพอ จึงต้องรอผู้เชี่ยวชำญตอบค ำถำม และบ่อยครั้งที่ผู้เชี่ยวชำญไม่
มีเวลำตอบค ำตอบ ซึ่งบำงครั้งเป็นค ำถำมที่มีกำรถำมซ้ ำจำกหลำยบุคคลที่มีปัญหำเดียวกัน แต่ไม่มี
กำรจดบันทึกรวบรวมไว้อย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ปัญหำแบบนี้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้นกำร
ให้บริกำรต้องใช้มนุษย์ในกำรนั่งรอโทรศัพท์ในกำรตอบค ำถำม ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงและมีควำมไม่
แน่นอน  

เพ่ือแก้ปัญหำกำรใช้มนุษย์ในกำรตอบค ำถำม มีควำมพยำยำมน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำร
พัฒนำกำรให้บริกำร เช่น ระบบโทรศัพท์แบบตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ แต่
เนื่องจำกกำรใช้ระบบโทรศัพท์แบบตอบรับอัตโนมัตินั้น เมื่อผู้ถำมโทรเข้ำไปใช้ระบบ ระบบจะท ำกำร
ถำมค ำถำม และตัวเลือกของค ำตอบตำมล ำดับที่ได้เตรียมไว้ ซึ่ งกำรที่ต้องฟังค ำถำมและตัวเลือก
ค ำตอบที่มีควำมยำวนั้นเป็นภำระให้กับผู้ใช้ อำจมีควำมผิดพลำดในกำรฟังจำกผู้ใช้ และมีค่ำใช้จ่ำยสูง
ในกำรใช้โทรศัพท์เป็นเวลำนำน และหลำยบริกำรผู้ใช้เกิดควำมสับสนยิ่งขึ้น เมื่อใช้บริกำรที่มีค ำถำม
และค ำตอบหลำยข้อ ซึ่งกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยที่มีควำมซับซ้อนและมีค ำถำมหลำยข้อนั้น 
กำรใช้ระบบนี้จึงไม่เหมำะนัก  

จำกปัญหำดังกล่ำว วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ จึงได้จัดท ำโครงกำร
ศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ส ำหรับกำรค้นหำข้อกฎหมำยที่เกี่ยว 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้โครงกำรวิจัยองค์ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเทคโนโลยีด้ำนปัญญำประดิษฐ์ และระบบถำม-ตอบ (Chatbot) มำใช้ในกำร
ค้นหำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวทำงในกำรจัดท ำจะเป็นกำรค้นหำและ
น ำค ำวินิจฉัยและค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด นับเป็นตัวอย่ำงคดีท่ีใช้อ้ำงอิง และเป็นที่ยอมรับ 
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เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Chatbot 
 

  ในปัจจุบันกำรให้บริกำรถำมตอบแบบอัตโนมัติมีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้นจำกกำรใช้
เทคโนโลยีแชทบอท   ซึ่งมีกำรประยุกต์เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ที่ซับซ้อนหลำยเทคนิค เพ่ือให้
สำมำรถวิเครำะห์ค ำถำมของผู้ถำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถหำค ำตอบที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ถำมได้อย่ำงแม่นย ำมำกยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำแชทบอทส่วนหลักคือ 
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural Language Processing) ที่จะท ำกำรวิเครำะห์ประโยค
ค ำถำมท่ีรับจำกผู้ถำม โดยเริ่มจำก  

1) กำรตัดค ำซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ กำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่จะท ำ
กำรสร้ำงโมเดลส ำหรับตัดค ำจำกกำรสอนเครื่อง (Machine Learning) ด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ (Big 
Data) ท ำให้โมเดลที่ได้มีควำมแม่นย ำในกำรตัดค ำสูงกว่ำในอดีตที่ใช้ข้อมูลจำกกฎและพจนำนุกรม
เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรตัดค ำ  

2) วิเครำะห์หำค ำส ำคัญจำกประโยคค ำถำมโดยใช้เทคนิค TextRank ที่ประยุกต์จำก 
PageRank ในกำรวัดค่ำควำมส ำคัญของเครื่องมือค้นหำข้อมูลสำรสนเทศบนหน้ำเว็บเพจ (Search 
Engine) ทั่วโลก   

3) หำจุดประสงค์ของค ำถำมโดยกำรที่จะเข้ำใจถึงจุดประสงค์ของค ำถำมนั้นต้องมีกำรใช้
ควำมน่ำจะเป็นในกำรเปรียบเทียบกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ซึ่งสำมำรถใช้ควำมน่ำจะเป็นแบบ “เบย์” 
(Bayesian Probability) และใช้ข้อมูลค ำส ำคัญจำกขั้นตอนก่อนหน้ำนี้ในกำรค ำนวณ นอกจำกนั้น
แล้วยังสำมำถตรวจสอบค ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกันได้อีกด้วยโดยใช้เทคนิค Wordnet ที่เป็น
ฐำนข้อมูลค ำศัพท์ (lexical database) ที่เป็นเซตของค ำพ้องควำมหมำย (synonyms) เรียกว่ำ 
synset ข้อมูลนี้สำมำรถช่วยให้ระบบสำมำรถวัดควำมคล้ำยคลึงของค ำในประโยคและน ำมำค ำนวณ
เพ่ือหำควำมคล้ำยคลึงเชิงควำมหมำยของประโยคได้อย่ำงแม่นย ำมำกยิ่งขึ้น  

เทคนิคนี้ช่วยท ำให้ระบบแชทบอทสำมำรถเข้ำใจประโยคค ำถำมที่มีควำมหลำกหลำยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เมื่อวิเครำะห์ประโยคค ำถำมแล้ว ระบบจะใช้ข้อมูลที่วิเครำะห์แล้วเหล่ำนี้ไป
ค้นหำค ำตอบจำกองค์ควำมรู้ที่ระบบแชทบอทมีเพ่ือหำค ำตอบที่เหมำะสมให้กับผู้ใช้  

โดยในตอนเริ่มต้นของกำรพัฒนำแชทบอทนั้น ผู้พัฒนำสำมำรถท ำกำรสอนให้ระบบแชทบอท
ให้มีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถถำม-ตอบค ำถำมที่มีล ำดับขั้นที่ซับซ้อนได้ และสำมำรถสอนประโยคที่มี
ควำมหมำยเหมือนหรือใกล้เคียงกันแต่มีกำรเขียนที่ต่ำงกันได้ และระบบจะใช้องค์ควำมรู้ที่ท ำกำรสอน
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เครื่องในกำรตอบค ำถำมในเบื้องต้น ถ้ำระบบเจอค ำถำมที่ไม่สำมำรถตอบได้ ระบบสำมำรถท ำกำร
บันทึกและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเพ่ือหำค ำตอบ และน ำกลับมำสอนระบบต่อไปในอนำคตได้ 

 
ภาพรวมของระบบ Chatbot 
 

โครงสร้ำงภำพรวมของระบบแชทบอทโดยรวมจะเป็นดังแสดงในรูปที่ 1.1 เริ่มโดยผู้ใช้ท ำกำร
ใส่ค ำถำมให้กับแชทบอท หลังจำกนั้นค ำถำมจะถูกประมวลผลโดยใช้กำรประมวนผลภำษำธรรมชำติ 
(Natural Language Processing) และส่งผลลัพธ์ให้กับ bot Logic เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลในกำรหำ
ค ำตอบให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะมีกำรต่อเชื่อมในกำรหำข้อมูลจำก Information Resources ต่ำงๆ เช่น 
Database ของหน่วยงำน, API เชื่อมบริกำรข้อมูลจำกหน่วยงำนอ่ืน หรือข้อมูลจำกบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลกลับมำแล้ว bot Logic ก็จะแปลงค ำตอบกลับมำเป็นภำษำและส่งต่อไปยังผู้ใช้
ผ่ำนแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้ถำมค ำถำมมำนั่นเอง 
 

 
รูปที่ 1.1 ภำพรวมกำรท ำงำนของ Chatbot 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลจำก “ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้ำนบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น” 
(2) เพ่ือสร้ำง “กรอบกำรสนทนำ (Dialogue)” กำรถำม-กำรตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมำยส ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น  เพ่ือน ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบจ ำลอง  
(Model) กำรถำม-กำรตอบ เกี่ยวกับข้อกฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

  



   5 

 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 เทคโนโลยี Chatbot 

ในช่วงสองถึงสำมปีที่ผ่ำนมำ เทคโนโลยีทำงคอมพิวเตอร์ และปัญญำประดิษฐ์ (A.I.) ได้
ก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำก โดย Chatbot ถือเป็นกำรประยุกต์ A.I. เข้ำกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ และได้มี
กำรน ำมำใช้งำนอย่ำงพร่หลำยเป็นอย่ำงมำก อำจกล่ำวได้ว่ำยุคของ Chatbot นั้นได้มำถึงแล้ว รูปที่ 
2.1 แสดงถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีต่ำงๆ ในปัจจุบัน ตำมกำรท ำนำยของ Gartner โดย Chatbot 
หรือ Conversational AI Pattern ก ำลังอยู่ในระดับ ที่จะเข้ำสู่จุดสูงสุด ภำยใน 2 ถึง 5 ปีนี้  

ปัจจุบันเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมำกมำย ได้ถูกสร้ำงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Chatbot 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจโดยสำมำรถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริกำรออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
 

 
รูปที่ 2.1 แนวโน้มของเทคโนโลยีของ ศูนย์วิจัย Gartner ส ำหรับปี 2018 [1] 

https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/files/2018/08/PR_490866_5_Trends_in_the_Emerging_Tech_Hype_Cycle_2018_Hype_Cycle.png
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2.1.1 ผู้ให้บริการทั่วไป (General A.I. Agents with platforms) 

กลุ่มนี้จะได้แก่ ผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ ซึ่งอำจเป็นเจ้ำของเทคโนโลยี มีเงินทุนและ
ฐำนลูกค้ำจ ำนวนมำก โดยแอพพลิเคชั่นประเภทนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี เช่น Siri ของ Apple, Google 
Assistant ของ Google, Alexa ของ Amazon หรือ Cortana ของ Microsoft 

จะเห็นได้ว่ำ กลุ่มผู้ใช้บริกำรกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มที่มีฮำร์ดแวร์ และระบบเป็นของ
ตนเอง มี A.I. เป็นของตนเอง และยังเปิดโอกำสให้กับนักพัฒนำเพ่ือเข้ำมำต่อยอดระบบของตนเองอีก
ด้วย 

 
Apple Siri 

 
 
 
Google Assistant 

รูปที่ 2.2 ตัวอย่ำงผู้ให้บริกำรทั่วไป 
 

2.1.2 ผู้ให้บริการระบบส่งข้อความ (Messaging platforms) 
กลุ่มนี้จะได้แก่ กลุ่มแอพพลิเคชั่นที่ใช้ส ำหรับกำรสนทนำเป็นหลัก เป็นกลุ่มที่

ท ำงำนกับข้อควำมจ ำนวนมหำศำลจำกผู้ใช้ทุกรำย ในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้บริกำรเหล่ำนี้ยังเปิดโอกำสให้
กลุ่มนักพัฒนำสำมำรถเข้ำไปเชื่อมต่อระบบกับตนเองได้อีกด้วย โดยแอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้หลำยตัวเป็น
ที่รู้จักกันดีแล้ว เช่น Facebook Messenger, LINE, WhatsApp, Skype, WeChat  
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Facebook 
Messenger 

 
LINE 

 
WhatsApp 

 
Skype 

 
WeChat 

รูปที่ 2.3 ตัวอย่ำงผู้ให้บริกำรส่งข้อควำม 
 

2.1.3 ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์โครงสร้างภาษา และปัญญาประดิษฐ์ (Generalised natural 
language & AI-as-a-service platforms) 

กลุ่มนี้จะได้แก่ กลุ่มแอพพลิเคชั่นที่มุ่งเน้นเพ่ือที่จะท ำให้ Chatbot สำมำรถ
เข้ำใจภำษำมนุษย์ได้อย่ำงแท้จริง และเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปทดลองใช้งำนได้ เช่น Google Cloud 
Platform ส ำหรั บ  Speech, Watson Conversation ของ  IBM หรื อ  Cognitive Services ของ 
Microsoft เป็นต้น  

 
IBM Watson 

 
Microsoft Cognitive Services 

 
รูปที่ 2.4 ตัวอย่ำงผู้ให้บริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงภำษำ 
 

2.1.4 ผู้ให้บริการด้านการพัฒนา (Bot framework & deployment platforms) 
กลุ่มสุดท้ำยนี้จะได้แก่ กลุ่มแอพพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือส ำหรับนักสร้ำง 

Chatbot เพ่ือท ำกำรพัฒนำ หรือออกแบบแอพพลิเคชั่น Chatbot ซึ่งในปัจจุบันจะมีเครื่องมือที่
สำมำรถน ำมำใช้ได้หลำยตัว เช่น Google DialogFlow, Microsoft Azure และ แอพพลิเคชั่นจำก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ชื่อว่ำ Abdul เป็นต้น  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVjpvl_6zdAhUBso8KHTYUCjMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.messenger.com/&psig=AOvVaw36-E22RAKBU-VHXNo_cWIz&ust=1536550762281881
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg4MH8_6zdAhWDqI8KHdFVDiUQjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Djp.naver.line.android%26hl%3Den_US&psig=AOvVaw2uTbzbU5lis-pPx1L8eL6Q&ust=1536550810989843
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.whatsapp%26hl%3Den_US&psig=AOvVaw36k3h_EnqvpxtFpGPFC2z_&ust=1536550843840884
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtgvaigK3dAhVFp48KHYWgA44QjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/Skype/&psig=AOvVaw08tLNzXYxqeIDGRXHvSNYg&ust=1536550891180226
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://images.indianexpress.com/2016/12/wechat-759.jpg&imgrefurl=https://indianexpress.com/article/technology/social/wechat-chinas-top-social-messaging-app-censors-users-abroad-report-4408332/&docid=Wiq_7PvfN5YojM&tbnid=BzNXAWndMiEKzM:&vet=10ahUKEwiAkuuygK3dAhUU3Y8KHctzBOQQMwg0KAQwBA..i&w=759&h=422&bih=746&biw=766&q=Wechat&ved=0ahUKEwiAkuuygK3dAhUU3Y8KHctzBOQQMwg0KAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://www.iotone.com/files/vendor/ibm-watson-(ibm)_18.jpg&imgrefurl=https://www.iotone.com/supplier/ibm-watson-ibm/v928&docid=X8sFivLNCLShOM&tbnid=XHlY7k2S8ne6cM:&vet=10ahUKEwjx1Y_Cga3dAhVDVH0KHVyIBvcQMwjWASgEMAQ..i&w=255&h=255&bih=747&biw=1536&q=Watson%20IBM&ved=0ahUKEwjx1Y_Cga3dAhVDVH0KHVyIBvcQMwjWASgEMAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs57nga3dAhUIp48KHTb8BSIQjRx6BAgBEAU&url=https://codematters.online/new-microsoft-cognitive-services-are-customisable-and-experimental/&psig=AOvVaw01dpUv8aOGvPC3U65RoBBw&ust=1536551301956262
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Google DialogFlow 

 

 
 
Microsoft Azure 

 
NECTEC Abdul 

รูปที่ 2.5 ตัวอย่ำงผู้ให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ 
 
2.2 การแบ่งประเภทของ Chatbot 

ตำมแนวคิดของ Dothan Eliharrar ผู้เป็น Product Manager ของ Microsoft AI & 
Research [2] ได้ให้ควำมเห็นเรื่องกำรแบ่งประเภทของ Chatbot ออกเป็น 7 ประเภท ตำมงำนที่ 
Chatbot เข้ำไปแทนที่ ซึ่งจะสำมำรถแยกได้ดังนี้ 
 

2.2.1 The Optimizer 
Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ท ำหน้ำที่แทนมนุษย์ในสิ่งที่เทคโนโลยีต่ำงๆ ท ำได้

อยู่แล้ว แต่มีเป้ำหมำยว่ำจะท ำให้กำรใช้งำนดีกว่ำ หรือ อย่ำงน้อยเท่ำเทียมกับของที่มีอยู่แล้ว เช่น 
หำกต้องกำรจะสร้ำงกำรนัดหมำยในปฏิทิน ปกติเรำจะเข้ำไปที่แอพพลิเคชั่น Google Calendar และ
จัดกำรท ำกำรนัดหมำยผ่ำนแอพพลิเคชั่นนั้นๆ แต่ส ำหรับ Chatbot ประเภทนี้ เพียงแต่เรำสั่งเป็น
ประโยค หรือพูดสั่งเป็นเสียง ก็สำมำรถจะสั่งให้ Chatbot ท ำกำรนัดหมำยให้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEgoTagq3dAhUEbo8KHQoaA_4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.citrixguru.com/2018/06/25/lab-part-27-getting-started-with-microsoft-azure/&psig=AOvVaw3-WY0CTXF28oL47K1y3LUY&ust=1536551526330417
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2.2.2 The One-Trick Pony 
Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเดียวเท่ำนั้น ไม่มีกำรตีควำม 

ค ำพูดที่ส่งเข้ำมำที่ซับซ้อน จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่สำมำรถใช้งำนได้โดยไม่ซับซ้อนเพ่ือที่จะท ำงำนที่
ซับซ้อนบำงอย่ำงภำยใต้ค ำสั่งที่เป็นค ำพูดง่ำยๆ เช่นกำรสั่งให้เปลี่ยนสีของรูป หรือ ใส่ข้อควำมลงไปใน
ภำพ เป็นต้น โดยมำกจะเพ่ือควำมสนุกสนำน และสร้ำงควำมน่ำทึ่งในตอนแรกมำกกว่ำที่จะน ำไปใช้
งำนจริง กลุ่มตัวอย่ำงนี้จะแก่ แอพพลิเคชั่นเพ่ือควำมสนุกสนำนต่ำงๆ เกม หรือ แอพพลิเคชั่นเฉพำะ
ทำงต่ำงๆ  
 

2.2.3 The Proactive 
Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สำมำรถแจ้งข้อมูลลูกค้ำได้ทันที คล้ำยกับกำรส่ง 

SMS ในอดีต โดยมำกจะใช้เพ่ือกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ แจ้งเตือนสภำพอำกำศ แจ้งเตือนสภำพ
กำรจรำจร เป็นต้น แอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้จะได้แก่ Foursquare’s Marsbot, Weathercat Poncho 
โดย Chatbot ประเภทนี้จะมีกำรเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของลูกค้ำประกอบด้วย เพ่ือให้กำรแจ้งเตือนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และส่งข้อมูลได้ถูกท่ีถูกเวลำ 

 
2.2.4 The Social 

Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สำมำรถดึงข้อมูลจำกผู้ใช้อ่ืนๆ มำเป็นข้อมูลของ
ตัวเองในกำรโต้ตอบกับผู้ใช้ได้โดยแอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้จะมีกำรสร้ำงกลุ่มของตัวเองเช่นในอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว แอพพลิเคชั่นจะสร้ำงกลุ่มของเพ่ือนหรือผู้สนใจ เพ่ือให้สำมำรถคุย และปรึกษำกันเรื่อง 
สถำนที่ และแผนกำรเดินทำงกับตัว Chatbot ได้ โดยตัว Chatbot จะสำมำรถแนะน ำข้อมูลสำยกำร
บิน โรงแรม และงำนเทศกำลต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น ณ สถำนที่จุดหมำยปลำยทำงในช่วงเวลำเดินทำงได้ 
ตัวอย่ำงอ่ืนๆ ได้แก่ Tinder Stack เป็นบริกำรหำคู่ , Fam เป็น แอพพลิเคชั่น Video Group ที่
สำมำรถชวนเพื่อนในแอพพลิเคชั่นแชทตัวอ่ืนมำร่วมคุยได้ หรือ SimSimi ที่สำมำรถสุ่มค ำถำมค ำตอบ
ของลูกค้ำรำยอื่นมำตอบค ำถำมเรำได้ 
 

2.2.5 The Shield 
Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้ใช้สำมำรถใช้เพ่ือคุยแทนตนเองได้ โดยอำจมอง

ได้ว่ำเป็นกลุ่มย่อยของ The Optimizer โดยในทำงธุรกิจ Chatbot ประเภทนี้ถูกน ำมำใช้เพ่ือแทน
ผู้ปฏบิัติงำน Call Center หรือ Customer Service เพ่ือตอบค ำถำมทั่วไป แก้ปัญหำทั่วไปได้ โดยไม่
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ต้องใช้มนุษย์ ซ่ึงตอบโจทย์ทำงธุรกิจท ำให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยเป็นอย่ำงมำก ตัวอย่ำงของ 
Chatbot กลุ่มนี้จะได้แก่ น้องฟ้ำของกำรบินไทย เพ่ือช่วยในกำรหำข้อมูล และจองตั๋วสำยกำรบิน , 
Chatbot ของ จส.100 เพ่ือตอบค ำถำมสภำพกำรจรำจร, SCB Connect ใน LINE สำมำรถตรวจสอบ
วงเงิน ค้นหำสำขำ รวมถึงกำรแจ้งเตือนต่ำงๆ ได้ด้วย โดยระบบกำรถำมตอบค ำถำมทำงกฎหมำยก็
สำมำรถจัดอยู่ในประเภทนี้ได้เช่นกัน 

 
2.2.6 The Chatty 

Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เน้นกำรพูดคุย และสร้ำงควำมประทับใจ เป็นหลัก 
โดยจะเน้นที่ไปตัวตนของ Chatbot ที่อำจจะน ำบุคลิกของคนดัง หรือ ตัวละครต่ำงๆ มำเป็นต้นแบบ 
เพ่ือท ำให้สำมำรถเป็นเพ่ือนพูดคุยอย่ำงเป็นธรรมชำติกับผู้ใช้ได้ ตัวอย่ำง แอพพลิเคชั่น ได้แก่ 
Gatebox ที่สำมำรถสร้ำงภำพโฮโลแกรม เพ่ือสนทนำกับผู้ใช้ในเรื่องต่ำงๆ ได้ แอพพลิเคชั่นในกลุ่มนี้
ยังถูกมองว่ำจะกลำยเป็นผู้ชี้น ำทำงควำมคิดได้ อำจจะมีประโยชน์ทำงด้ำนสังคม หรือธุรกิจได้  

   
2.2.7 The Super Bot 

Chatbot กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ำเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ใช้ (Intelligent 
Personal Assistant) มีควำมหลำกหลำยและ อำจรวมคุณสมบัติของ Chatbot ทั้ง 6 ประเภทก่อน
หน้ำนี้เข้ำด้วยกันแล้ว เช่น Alexa ของ Amazon, Siri ของ Apple, Google Assistant ของ Google 
และ Cortana ของ Microsoft จะเห็นได้ว่ำ The Super bot นั้นจะมีแตบ่ริษัทรำยใหญ่ที่มีฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ และมีก ำลังในกำรพัฒนำเท่ำนั้น ที่สำมำรถท ำได้อยู่ในปัจจุบัน 
 
 
2.3 เครื่องมือในการพัฒนา Chatbot 

ในปัจจุบันเครื่องมือในกำรพัฒนำ Chatbot สำมำรถหำได้ง่ำยผ่ำนกำรใช้งำน Internet 
โดยผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ เช่น Google หรือ Microsoft ยินดีที่จะเปิดรับนักพัฒนำให้เข้ำมำใช้งำนและ
สร้ำง Chatbot ของตัวเองได้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ภำยใต้เงื่อนไขบำงประกำร โดยในรำยงำนฉบับนี้จะ
ยกตัวอย่ำง เครื่องมือในกำรพัฒนำ Chatbot  3 รำย ได้แก่ DialogFlow ของ Google, Azure ของ 
Microsoft และ Abdul ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) 
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2.3.1 DialogFlow 
DialogFlow (หรือ Api.ai เดิม) เป็นบริกำรที่ถูกพัฒนำขึ้นโดย Speaktoit แต่

ปัจจุบันถูก Google เข้ำถือกิจกำรและน ำไปพัฒนำต่อยอดมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 และเริ่มเรียก
แพลตฟอร์มกำรพัฒนำ Chatbot นี้ว่ำ DialogFlow เมื่อช่วงปลำยปี ศ.ศ. 2017 เป็นต้นมำ [2] 

DialogFlow ถือเป็นแพลตฟอร์มในกำรพัฒนำ Chatbot ที่มีจุดเด่นในกำร
รองรับกำรท ำกำรประมวลควำมเข้ำใจในภำษำธรรมชำติ (Natural Language Understanding) ได้ 
โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีควำมรู้ทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ DialogFlow สำมำรถแปลง
ข้อมูลน ำเข้ำ (Input) ของผู้ใช้ ให้เป็น เจตนำ (Intent) โดยผ่ำนกระบวนกำรนี้ ท ำให้ Chatbot 
สำมำรถหำ Intent และสำมำรถบ่งชี้เพ่ือจดจ ำสำระส ำคัญ (Entity) บนข้อควำมนั้นๆ ได้ ทั้งยังให้
บริกำรฟรีในระดับกำรใช้งำนเบื้องต้นอีกด้วย 

ในปัจจุบันด้ วยควำมสำมำรถของ Google นอกจำกกำรใช้ งำนที่ ง่ ำย 
DialogFlow ยังสำมำรถรองรับภำษำได้ถึง 20 ภำษำ รวมทั้งภำษำไทยด้วย รวมทั้งสำมำรถติดต่อกับ
โปรแกรมส่ งข้ อควำมต่ ำ งๆ  เช่ น  LINE, Facebook Messenger, Twitter ท ำ ให้ กำร ใช้ งำน 
DialogFlow เป็นไปอย่ำงแพร่หลำย และเป็นบริกำรอันดับแรกๆ ที่ผู้พัฒนำจะเลือกใช้เพ่ือพัฒนำ 
Chatbot 

จุดอ่อนของ DialogFlow จะอยู่ที่กำรวำงกำรประมวลผลเพ่ือหำ เจตนำ (Intent) 
โดยในปัจจุบัน กำรวำง Intent ของ DialogFlow จะวำงในลักษณะที่เรียกว่ำ กำรวำงในแนวระนำบ 
(flat) นั่นคือ เมื่อผู้ใช้ส่งข้อควำมเข้ำมำแล้ว DialogFlow จะประมวลผลข้อควำมนั้นๆ กับ Intent 
ทั้งหมดที่มีเสมอ ซึ่งท ำให้หำก Chatbot มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น จะท ำให้มี Intent มำกขึ้น จนกำร
บ ำรุงรักษำอำจจะมีควำมยุ่งยำกข้ึน 

จุดอ่อนอีกข้อของ DialogFlow คือ สืบเนื่องจำกกำรท ำงำนโดยไม่มีกำรเขียน
โปรแกรม ท ำให้เรำไม่สำมำรถเพ่ิมกำรค ำนวณ หรือตัดสินใจใดๆ เข้ำไปในตัว Chatbot ได้ ท ำให้ตัว 
Chatbot ไม่สำมำรถค ำนวณ หรือ เปรียบเทียบอะไรได้ ในกรณีนี้ทำง Google ได้เปิดช่องทำงในกำร
เรียก โปรแกรมภำยนอกบน Firebase ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มในกำรเขียนฟังก์ชั่นบนคลำวด์ (Cloud 
Functions) เพ่ือตอบโจทย์ข้อนี้ได้ 
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รูปที่ 2.6 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรพัฒนำ Chatbot โดยใช้ DialogFlow 

 
ส่วนประกอบที่ส ำคัญที่ควรรู้ในกำรใช้งำน Dialogflow [4] 
1. Agent: โดยปกติจะหมำยถึงอะไรก็ตำมที่สำมำรถรับรู้และตอบสนองต่อ

สิ่งแวดล้อมได้ แต่ส ำหรับ Dialogflow จะหมำยถึงตัวแชทบอททีถู่กสร้ำงข้ึน  
2.  Intents: เรื่องที่ผู้พัฒนำต้องกำรให้มีกำรตอบกลับไป หรือเรื่องที่ผู้ใช้ก ำลัง

จะพูดถึง ในบำงครั้งเรื่องที่มีเจตนำเดียวกัน ก็สำมำรถจะถำม หรือเล่ำได้ในรูปแบบต่ำงๆ กัน เช่น 
เส้นทำงจำกอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิไปเซ็นทรัลลำดพร้ำว สำมำรถพูดอีกอย่ำงว่ำ เส้นทำงไปเซ็นทรัล
ลำดพร้ำวเริ่มที่อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น กำรก ำหนดกลุ่มประโยคที่มีเจตนำเดียวกันจะเป็นกำร
สอนให้ตัวบอทสำมำรถรับรู้ได้ว่ำผู้ใช้มีเจตนำอะไรได้ง่ำยขึ้น 

3.  Entity: เป็นส่วนประกอบของ intent คือเป็นค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ของเรำและค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน ใช้ในกำรสอนบอทให้สำมำรถเข้ำใจภำษำมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 
เพ่ือสกัดควำมต้องกำรของผู้ใช้จำกข้อควำมที่รับเข้ำมำ เช่น แมว จะสำมำรถมีค ำแทนได้ เช่น เหมียว 
หง่ำว แมว เมื่อผู้ใช้กรอกข้อควำมว่ำ “อะไรเอ่ยร้อง เหมียว” ซึ่งค ำว่ำเหมียวก็หมำยถึงแมว ระบบก็จะ
สำมำรถตัดสินใจและมีข้อควำมตอบกลับได้ถูกต้อง 

4.  Context: ใช้ในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องระหว่ำง intent เพ่ือให้บอทมีกำร
สนทนำที่ลื่นไหลเหมือน มนุษย์มำกที่สุด ในกำรสนทนำบำงทีค ำถำมเดียวกันแต่บริบทต่ำงกันก็จะให้
ค ำตอบไม่เหมือนกัน กำรก ำหนด Context หรือบริบทของกำรสนทนำจะท ำให้กระบวนกำรคิดของ
บอทมีควำมแม่นย ำมำกข้ึน 

5.  Event: คือเหตุกำรณ์ที่จะเกิดกำรเรียกใช้ intent นั้นๆ  



   13 

 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

6.  Fulfillment: เป็นส่วนขยำยเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถให้กับแชทบอท 
โดยเป็นกำรเสริมควำมสำมำรถของตัวบอท ในกำรหำข้อมูลจำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตมำตอบค ำถำม
จำกผู้ใช้ได้  

  

 
รูปที่ 2.7 หลักกำรท ำงำนของ DialogFlow 

 
จำกรูปที่ 2.7 Dialogflow มีหลักกำรท ำงำนดังนี้ [5] 
1. ตัว Agent จะรับ ข้อควำมสนทนำจำกผู้ใช้ผ่ำนทำงอุปกรณ์ หรือ 

แอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เข้ำมำ เพื่อท ำ NLU (natural language 
understanding) แปลควำมหมำยเพื่อดูว่ำผู้ใช้ต้องกำร หรือมีเจตนำ 
(Intent) อะไร ประกอบกับกำรดูบริบท (Context) ของข้อควำมนั้นๆ  

2. เมื่อได้เจตนำแล้ว หำกต้องมีกำรค้นหำข้อมูลจำกภำยนอก เช่น ข้อมูลสภำพ
อำกำศ หรือข้อมูลกำรจรำจร Agent จะท ำกำรเรียก โปรแกรมส่วนขยำย
เพ่ือท ำกำรติดต่อกับบริกำรภำยนอกนั้นๆ หำกไม่ต้องกำรก็จะเลือกค ำตอบที่
เป็นไปได้ของเจตนำนั้นๆ ออกมำ 

3. เมื่อได้รับค ำตอบแล้ว Agent จะส่งค ำตอบเป็นข้อควำมตอบกลับ 
(Actionable Data) ไปยังผู้ใช้ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ  
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2.3.2 Firebase 
Firebase คือ บริกำร backend และ แพลตฟอร์ม ครบวงจร ส ำหรับนักพัฒนำ

แอพพลิเคชั่น และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ ได้รับ
กำรออกแบบมำเพ่ือช่วยให้นักพัฒนำสำมำรถสร้ำงแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภำพสูง  [6-8]  โดยรวบรวม
เครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับกำรจัดกำรในส่วนของ Backend หรือ Server side มีกำรพัฒนำให้สำมำรถ
จำกบริกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเดียวมำเป็นแพลตฟอร์ม ครบวงจรส ำหรับนักพัฒนำแอพพลิเคชั่น รองรับ
บริกำรแทบทุกอย่ำงที่นักพัฒนำฯ ต้องใช้งำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ และยังลดเวลำและค่ำใช้จ่ำย
ของกำรท ำ แอพพลิเคชั่นในฝั่ง Server หรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้อีกด้วย โดยมีทั้งเครื่องมือที่ฟรี และ
เครื่องมีที่มีค่ำใช้จ่ำย (ส ำหรับกำรรองรับกำรใช้งำนจ ำนวนมำก) ถูกออกแบบมำให้เป็น API และ 
Cloud Storage ส ำหรับพัฒนำ Realtime Application รองรับหลำย Platform ทั้ง IOS App, 
Android App, Web App 

Dialogflow และ Firebase ต่ำงเป็นบริกำรของ Google ดังนั้น กำรใช้งำนทั้ง
สองแอพพลิเคชั่นจึงสำมำรถเชื่อมต่อกันได้โดยง่ำย และมีประสิทธิภำพ โดย Dialogflow จะใช้ 
Firebase เป็นส่วนที่รองรับ กำรหำค ำตอบจำกระบบภำยนอก (Fulfillment) ท ำให้กำรบริหำรกำรส่ง
ข้อมูลระหว่ำง Server และ Chatbot เป็นไปได้โดยง่ำยโดยที่นักพัฒนำไม่จ ำเป็นจะต้องเขียน
โปรแกรมเพ่ือควบคุมส่วนนี้เลย ท ำให้กำรพัฒนำ Chatbot เป็นไปได้โดยง่ำย และท ำให้ผู้พัฒนำ
สำมำรถเน้นกำรท ำงำนไปยังกำรท ำบทสนทนำ, Intents และ Entity เพียงอย่ำงเดียว ไม่จ ำเป็นต้อง
สนใจส่วนที่ไม่เก่ียวข้องมำกจนเกินไป  

 
รูปที่ 2.8 ตัวอย่ำงหน้ำจอของ Firebase 
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2.3.3 Bot Framework ของ Microsoft Azure [9-12] 
Microsoft Azure คือ คลำวแพลตฟอร์ม (Cloud Platform) ของ Microsoft  

ที่เปิดกว้ำงและมีควำมยืดหยุ่นสูงเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นรำกฐำนส ำหรับกำรสร้ำง ติดตั้ง รวมถึงจัดกำร
โซลูชั่น รองรับกำรใช้งำนในรูปแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ PaaS (Platform as 
a Service) นั่นคือเรำสำมำรถเช่ำใช้บริกำรโดยให้ Microsoft ช่วยดูแลและจัดกำรด้ำนฮำร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ำย เหมำะส ำหรับองค์กรทุกขนำด ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรขนำดเล็ก ขนำด
กลำง หรือขนำดใหญ่ที่ต้องกำรพัฒนำและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลให้มี ควำมยืดหยุ่นและรองรับกับควำม
ต้องกำรทำงธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  โดยปัจจุบันจะมีบริกำร Bot Framework เพ่ิม
เข้ำมำเพ่ือเป็นทำงเลือกให้กับนักพัฒนำเพ่ือท ำกำรสร้ำง Chatbot ภำยใต้คลำวแพลตฟอร์มของ 
Microsoft ได ้

โดย Bot Framework นี้ จะเป็น Framework ที่ ใช้ ในกำรเขียนโปรแกรม 
Chatbot ท ำให้ผู้พัฒนำจะต้องมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรม ภำษำ .NET (C#) หรือ 
Node.js จึงจะสำมำรถใช้ และสร้ำง Chatbot ขึ้นมำได้ แต่เมื่อเรำสำมำรถกำรเขียนโปรแกรมได ้ก็จะ
ท ำให้กำรตอบสนองของ Chatbot เป็นไปตำมที่นักพัฒนำต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องมำกกว่ำ พร้อมทั้ง
ยังรองรับกำรค ำนวณ และตัดสินใจภำยใต้โปรแกรมได้อีกด้วย  

ทั้ งนี้  ในช่วงของกำรทดสอบ Chatbot นักพัฒนำสำมำรถจะเ พ่ิมค ำที่มี
ควำมหมำยเดียวกัน (Synonym) ไปใช้ช่วงกำรทดสอบได้ทันที ซึ่งสะดวกกว่ำกำรที่จะต้องมำเพ่ิม
ภำยหลังแบบ DialogFlow 

ดังนั้นจุดอ่อนส ำคัญของ Microsoft Framework คือกำรเขียนโปรแกรม ท ำให้
บุคคลธรรมดำอำจจะเข้ำถึงยำกกว่ำ DialogFlow ส่วนเรื่องกำรติดต่อกับโปรแกรมส่งข้อควำมอ่ืนๆ 
นั้น จะมีเหมือน DialogFlow แต่จุดอ่อนส ำคัญคือ ยังไม่สำมำรถติดต่อกับ LINE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
เป็นที่นิยมสูงสุดในประเทศไทยได้ ท ำให้นักพัฒนำในประเทศไทยให้ควำมส ำคัญกับแพลตฟอร์มนี้น้อย
กว่ำ DialogFlow 
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รูปที่ 2.9 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรพัฒนำ Chatbot โดยใช้ Microsoft ตอบ Framework 

 
2.3.3 Abdul [13-14] 

Abdul เป็นแพลตฟอร์มในกำรพัฒนำ Chatbot ได้รับกำรวิจัยและพัฒนำจำก
หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยวิทยำกำรมนุษยภำษำ (Human Language Technology Laboratory) ของ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถใช้
เพ่ือสร้ำง Chatbot ของตัวเองได้ โดยตัวแพลตฟอร์มจะมีกำรก ำหนด เจตนำ (Intent) และใจควำม
ส ำคัญ (Entity) บนข้อควำมที่ส่งมำจำกผู้ใช้ คล้ำยกับกำรหลักกำรท ำงำนของ DialogFlow พร้อมทั้ง
ยังสำมำรถเขียนเชื่อมต่อกับโปรแกรมภำยนอกเพ่ือเรียกใช้บริกำรต่ำงๆ ในอินเตอร์เน็ต มำตอบค ำถำม
ของผู้ใช้ Chatbot ได้ 

ข้อดีของ Abdul คือ กำรที่ทีมงำนนักวิจัยผู้สร้ำง Abdul นั้นเป็นทีมงำนคนไทย
จำก NECTEC จึงสำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ง่ำย กำรใช้งำนและคู่มือภำษำไทยท ำให้ผู้พัฒนำคนไทย
สำมำรถเริ่มต้นได้ง่ำยและรวดเร็ว และกำรที่ยังเป็นแพลตฟอร์มขนำดเล็ก ทีมนักวิจัยสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนลองแนวทำงใหม่ๆ ที่เห็นว่ำเป็นจุดอ่อนของผู้ให้บริกำรำยใหญ่ที่อำจขยับตัวช้ำกว่ำได้ จึง
เป็นข้อได้เปรียบส ำหรับนักวิจัยในประเทศไทย 

ส่วนข้อเสีย พบว่ำ Abdul ในขณะนี้ยังผูกติดอยู่กับ แอพพลิเคชั่น LINE เท่ำนั้น 
เนื่องด้วยจำกกำรส ำรวจของนักวิจัยจำก NECTEC พบว่ำ กำรใช้งำนของคนไทยในปัจจุบันนิยมใช้งำน
จำก LINE มำกกว่ำ จำกแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ เป็นอย่ำงมำก ซึ่งอำจเป็นทั้งข้อดีและข้อจ ำกัด เพรำะกำร
ติดต่อกับ LINE ผ่ำนทำง Abdul นั้นท ำได้ง่ำยมำก แต่มีข้อจ ำกัดอยู่ที่ห้องสนทนำของ LINE ใน
ประเทศไทยนั้นยังจ ำกัดอยู่ที่จ ำนวนสมำชิกมำกท่ีสุด 50 คนเท่ำนั้น หำกต้องกำรให้รองรับคนมำกกว่ำ
นี้จ ำเป็นจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยตำมแผนของ LINE ซึ่งอำจแพงมำกเกินกว่ำที่นักพัฒนำธรรมดำจะจ่ำยได้ 
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และด้วยควำมที่ยังเป็นแพลตฟอร์มขนำดเล็กที่ยังมีผู้รู้จักและท ำงำนด้วยได้ยังไม่มำก แม้จะมีคู่มือ
ภำษำไทย แต่กำรใช้งำนในระดับลึกยังคงไม่มีเอกสำรคู่มือที่ลงลึก ณ ขณะนี้ แตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำร
อย่ำง Google หรือ Microsoft ท ำให้กำรพัฒนำและกำรตอบรับจำกผู้ใช้อำจจะยังไม่มำกเท่ำที่ควร  

 
รูปที่ 2.10 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรพัฒนำ Chatbot โดยใช้ Abdul 
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2.3.3 ตารางเปรียบเทียบ Dialogflow, Microsoft Azure, Abdul 
รำยกำรเปรียบเทียบ Dialogflow Microsoft Azure Abdul 
ควำมนิยม สูง - ทั่วโลก สูง - ทั่วโลก กลุ่มในประเทศไทย 
ควำมง่ำยในกำรใช้งำน สามารถใช้งานได้โดย

ไม่ต้องมีความรู้ใน
ด้านการเขียน
โปรแกรม 

จ าเป็นต้องมีความ
ด้านการเขียน
โปรแกรม 

สามารถใช้งานได้โดย
ไม่ต้องมีความรู้ใน
ด้านการเขียน
โปรแกรม 
และการแบ่งเจตนา
จะเป็นล าดับชั้นท าให้
สามารถท างานกับ
ระบบใหญ่ได้ง่าย 

ควำมสำมำรถในกำร
เรียนรู้ภำษำ 

สูง และมีความ
น่าเชื่อถือจาก
ความสามารถของ 
Google 

สูง แต่อาจมีความ
น่าเชื่อถือน้อยกว่า 
Dialogflow 

ยังต้องพิสูจน์ 

ข้อด้อย เจตนา (Intents) ที่
สร้างข้ึนจะอยู่ใน
ระดับเดียวกันทั้งหมด
ท าให้เมื่อระบบใหญ่
ขึ้นจะท างานยากขึ้น 

การใช้งานเป็นโค้ด
ทั้งหมดท าให้การไล่
การท างานต้องเป็น
โปรแกรมเมอร์เท่านั้น 

การใช้งานง่ายเม่ือ
เข้าใจแต่เนื่องจาก
ขาดคู่มือที่ดี จึงท าให้
การเริ่มต้นท าได้ยาก 

แอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้ ใช้ได้กับ 
แอพพลิเคชั่นส่ง
ข้อความที่เป็นที่นิยม
ในไทย เช่น LINE, 
Facebook 
Messenger, 
Twitters, Slack ได้ 

ใช้ได้กับ 
แอพพลิเคชั่นส่ง
ข้อความที่เป็นที่นิยม
ในไทยได้ ยกเว้น
LINE 

ใช้ได้กับ LINE 
เท่านั้น 

ค่ำใช้จ่ำย จ่ายเม่ือใช้งานเกิน
โควต้า 

จ่ายตามอัตราที่
ก าหนดไว้ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 กลุ่มเป้าหมายและก าหนดขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.2 ขอบเขตหัวข้อของการวิจัย 
กำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

3.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

 
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนของกำรศึกษำวิจัย 

จำกรูปที่ 3.1 มีข้ันตอนกำรศึกษำวิจัยดังนี้ 

3.2.1 ก ำหนดหัวข้อและขอบเขตของกำรศึกษำ ภำยใต้ค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กฎหมำยท้องถิ่น 

3.2.2 ศึกษำรวบรวมข้อมูลและคัดกรอง ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับหัวข้อในกรอบกำรวิจัย ค ำ
พิพำกษำ รวมถึงกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กับ เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.3 น ำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยประมวลรูปแบบ “ค ำถำมที่อำจเกิดขึ้น” ในประเด็นข้อ

Future Work 
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กฎหมำยหนึ่งๆ พร้อมทั้ง “ค ำตอบ” ส ำหรับค ำถำมเหล่ำนั้น  

3.2.4 จัดท ำโครงสร้ำงกรอบสนทนำ (Dialogue) ตำมรูปแบบ (pattern) ที่ปัญญำประดิษฐ์
เข้ำใจ 

3.2.5 ทดสอบกรอบสนทนำ (Dialogue) โดยใช้เครื่องมือด้ำนปัญญำประดิษฐ์ เช่น Google 
DiaglogFlow โดยเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.6 น ำกรอบสนทนำที่ผ่ำนกำรทดสอบแล้วไปจัดท ำและพัฒนำเป็นฐำนข้อมูล 

3.2.7 น ำเสนอผลกำรวิจัยต่อสถำบันพระปกเกล้ำ 

3.3 ล าดับขั้นตอนการท ากรอบสนทนาส าหรับแชทบอท 
 

 
รูปที่ 3.2 ขั้นตอนกำรพัฒนำแชทบอท 
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ล ำดับขั้นตอนในกำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์เพื่อกำรสนทนำโต้ตอบ (Chatbot) ตำมรูปที่ 

3.2 ถูกก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบมำตรฐำนในกำรพัฒนำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของผู้พัฒนำ โดยสำมำรถอธิบำยแต่ละล ำดับขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
3.3.1 ก ำหนดลักษณะของผู้ใช้ระบบ Chatbot (User Persona)  

ในขั้นตอนแรกจ ำเป็นจะต้องค ำนึงถึงลักษณะของผู้ที่จะใช้ระบบ Chatbot 
เสียก่อนโดยจะก ำหนดลักษณะค ำพูด อุปนิสัย และวุฒิภำวะของกลุ่มผู้ใช้นั้นๆ เพ่ือเป็นกำรก ำหนด
แนวทำงของบทสนทนำที่อำจเกิดข้ึนจำกผู้ใช้ และลักษณะของค ำพูดที่ตัว Chatbot จะสื่อสำรกลับไป 
3.3.2 ก ำหนดลักษณะของ Chatbot (Botsona)  

ในขั้นตอนนี้ จะท ำกำรพิจำรณำลักษณะ ค ำพูด และอุปนิสัยของตัว Chatbot 
เพ่ือที่จะก ำหนดให้กำรพัฒนำตัว ตอบ ให้ไปในทิศทำงเดียวกันเมื่อผู้พัฒนำได้เห็นภำพเดียวกันว่ำ ตอบ 
จะมีลักษณะอย่ำงไร อุปนิสัยอย่ำงไร เป็นภำพเดียวกันแล้ว ผู้พัฒนำทุกคนจะสำมำรถสร้ำงบทสนทนำ
ได้ในทิศทำงเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันเอง ท ำให้ผู้ใช้ได้รับประสบกำรณ์ที่ดี และลดควำมสับสนในกำร
สนทนำกับ Chatbot 
3.3.3 ก ำหนดหัวข้อค ำพิพำกษำ  

กำรก ำหนดหัวข้อค ำพิพำกษำเป็นกำรก ำหนดขอบเขตของระบบ Chatbot เพ่ือมิ
ให้ใช้เวลำในกำรพัฒนำจนมำกเกินไปจนอำจไม่ได้ผลลัพธ์ออกมำได้ ในขั้นตอนนี้จะสำมำรถย้อนกลับ
มำอีกครั้งได้เรื่อยๆ หลังจำกท ำกำรพัฒนำเสร็จแล้ว เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมสำมำรถของตัว Chatbot 
ไปเรื่อยๆ อีกด้วย 
3.3.4 วิเครำะห์และจัดท ำรำยกำรข้อมูลที่ผู้พิพำกษำใช้ในกำรพิจำรณำตัดสินคดี  

ในขั้นตอนนี้ จะเป็นกำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์ค ำพิพำกษำ มำเพ่ือแปลงเป็น
บทสนทนำถำม-ตอบหลัก (Core Dialogue Q&A) เพ่ือให้เห็นภำพเค้ำโครงของบทสนทนำ จำกต้นจน
จบ โดยในขั้นตอนนี้ จ ำเป็นจะต้องให้ทีมงำนของนักกฎหมำยเข้ำช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำในกำร
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ค ำพิพำกษำอย่ำงใกล้ชิด 
3.3.5 แตกรำยละเอียดทำงเลือกของค ำตอบและค ำถำมต่อเนื่อง  

เมื่อได้บทสนทนำหลักแล้วจึงจะต้องท ำกำรแตกรำยละเอียด ในกรณีค ำตอบไม่
เป็นไปตำมค ำตอบในบทสนทนำหลัก โดยในขั้นตอนนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นแผนภำพโครงสร้ำงทั้งหมด
ของบทสนทนำ (Dialogue Q&A Flowchart) โดยจะสำมำรถพบได้ว่ำส่วนใดของบทสนทนำที่ยัง
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ไม่ได้มีค ำตอบรองรับได้ โดยกลุ่มนักกฎหมำยจะต้องเข้ำมำมีบทบำทอีกครั้งในกำรเติมเต็มข้อมูลที่ขำด
หำยไปนี้ 
3.3.6 สร้ำงรูปแบบของค ำถำมต่ำงๆ (Intents) ตำม ถำม Persona  

เมื่อได้ Dialogue Q&A Flowchart ที่สมบูรณ์แล้ว จึงมำสู่ขั้นตอนในกำรสร้ำง
บทสนทนำในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีควำมหมำย หรือควำมตั้งใจเดียวกัน (Intents) กับค ำถำม ค ำตอบใน 
แต่ละค ำถำมค ำตอบใน Flowchart เพ่ือที่จะสอนให้ Chatbot มีควำมสำมำรถในกำรตอบโต้ค ำถำม
เหล่ำนั้นได้ด้วย 
3.3.7 พิจำรณำ และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับภำพรวมค ำถำมค ำตอบที่ได้ โดยนักกฎหมำย 

เมื่อได้บทสนทนำที่เป็นไปได้ทั้งหมด หรือส่วนมำกแล้ว จะเป็นกำรสมควรที่จะส่ง
ให้ทำงทีมงำนนักกฎหมำยพิจำรณำบทสนทนำทั้งหมดอีกครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่ำบทสนทนำนั้นมีควำม
สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และชัดเจนไม่ก ำกวม จะมีกำรปรับแก้บทสนทนำในขั้นตอนนี้เพ่ือควำมถูกต้องเป็น
หลัก 
3.3.8 ทดสอบ Dialogue  

เมื่อ Dialogue สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เรำสำมำรถทดสอบได้ด้วยกำรท ำ
โปรแกรมสมมติ เพ่ือน ำ Dialogue มำใช้ตอบค ำถำมกับกลุ่มเป้ำหมำย ในขั้นตอนนี้จะมีกำรปรับแก้
เพ่ือให้มีควำมเป็นกันเองและตอบสนองผู้ใช้ได้ เมื่อกำรปรับแก้ และทดสอบสิ้นสุด Chatbot ก็จะมี
ควำมน่ำเชื่อถือ และพร้อมส ำหรับกำรใช้งำนจริงต่อไป 
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ตัวอย่างบทสนทนา (Dialogue)  จากค าพิพากษาที่ได้ศึกษา 
ตัวอย่าง  บทสนทนาจากค าพิพากษา สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเพราะล้มละลาย 
คดีหมายเลข คดีด า อ 865/2549 คดีแดง อ 229/2552     
เรื่อง คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรกระท ำละเมิดของหน่วยงำนทำงปกครองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันเกิด
จำกค ำสั่งทำงปกครอง(อุทธรณ์ค ำพิพำกษำ)     
   
ประเด็นการฟ้องร้อง  
อุทธรณ์ค ำสั่งของศำลปกครองชั้นต้น กรณีผู้ฟ้องคดีถูกวินิจฉัยให้พ้นจำกต ำแหน่ง จำกกำรที่ผู้ฟ้องคดี
ถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำยและ
เป็นกำรละเมิด  
          
บทสนทนาค าถามค าตอบหลัก (Core Dialogue Q&A)   

ถาม - ขอสอบถาม 
ตอบ – เรือ่งอะไร 
ถาม – การพน้จากต าแหน่ง 
ตอบ – ต าแหน่งอะไร 
ถาม –  สมาชกิสภาเทศบาล 
ตอบ – ประเดน็ไหน 
ถาม – ถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
ตอบ – ศาลลม้ละลายมคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ 
ถาม – ศาลลม้ละลายสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายแลว้  
ตอบ – คดลีม้ละลายอยูข่ ัน้ตอนไหน ถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
ถาม - อยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา ยงัไมถ่งึทีสุ่ด 
ตอบ – ศาลลม้ละลายมคี าพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายเมือ่ไหร่ 
ถาม – เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2547 
ตอบ – เมือ่ศาลลม้ละลายพพิากษาใหส้มาชกิสภาเทศบาลเป็นบุคคลลม้ละลาย ท าให้
สมาชกิภาพของสมาชกิคนดงักล่าวสิน้สุดลง คอืตอ้งพน้จากต าแหน่ง  
ถาม – ขอ้กฎหมายขอ้ไหน 
ตอบ - มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกบั
มาตรา 21 (3) แห่งพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 
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ถาม – พน้ตัง้แต่เมือ่ไหร่ 
ตอบ – ตัง้แต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย คอื วนัที ่3 สงิหาคม 2547  
ถาม – ตอ้งใหค้ดลีม้ละลายถงึทีสุ่ดก่อนหรอืไม่ 
ตอบ – ไมจ่ าเป็นตอ้งคดถีงึทีสุ่ด 
 

 
แผนภาพโครงสร้างบทสนทนาค าถามค าตอบ(Dialogue Q&A Flowchart) 
 
เมือ่ไดบ้ทสนทนาค าถามค าตอบ(Core Dialogue Q&A) แลว้จะน ามาสรา้งแผนภาพ
โครงสรา้งบทสนทนาค าถามค าตอบตามรปูที ่3.3 
 

      รูปที่ 3.3 แผนภำพโครงสร้ำงบทสนทนำค ำถำมค ำตอบ (Dialogue Q&A Flowchart) 
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จำกรูปที่ 3.3 จะน ำสำระส ำคัญจำกบทสนทนำค ำถำมค ำตอบหลัก (Core Dialogue Q&A) ที่ได้มำ
จำกที่ปรึกษำทำงกฎหมำยมำสร้ำงแผนภำพโครงสร้ำง จำกจุดเริ่มต้นไปยังประเด็นที่น่ำจะเกี่ยวข้องไป
จนถึงค ำตอบสุดท้ำย โดยแผนภำพโครงสร้ำงนี้จะถูกทบทวนและแก้ไขจำกท่ีปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยจน
สมบูรณ์ ชัดเจน จึงจะน ำไปทดสอบกำรใช้งำนจำกเครื่องมือกำรพัฒนำ Chatbot ต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
4.1 ระเบียบวิธีการก าหนดลักษณะของผู้ใช้ระบบและ Chatbot (User Persona & Botsona) 
 

จำกที่ได้กล่ำวมำแล้วในบทที่ 3 จะพบว่ำในปัจจุบันยังไม่ได้มีกำรจัดท ำระเบียบแบบ
แผนกำรพัฒนำ Chatbot ออกมำอย่ำงเป็นทำงกำร ดังนั้นในงำนวิจัยฉบับนี้จึงจะให้ควำมส ำคัญกับ
กำรรวบรวมวิธีกำรในกำรพัฒนำ Chatbot ขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือของทำงคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำงด้ำนกฎหมำย เพ่ือที่จะให้ได้ Chatbot ส ำหรับกำรศึกษำ หรือให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกฎหมำย เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทั่วไป และนักพัฒนำระบบ Chatbot ในกำรสร้ำงให้ระบบที่ปรึกษำทำงกฎหมำย
มีควำมฉลำดและสำมำรถใช้งำนได้จริงต่อไปในอนำคต 

โดยอำศัยหลักกำรของกำรออกแบบแบบจ ำลองทำงธุรกิจ (Business Model Canvas: 
BMC) เรำสำมำรถวำงแผนก ำหนดลักษณะของ Chatbot และผู้ใช้ ได้ตำมหัวข้อต่อไปนี้ 

 
4.1.1 ก าหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก Chatbot (Value Propositions) 

ก ำหนดประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำก Chatbot (Value Propositions) 
Chatbot สำมำรถช่วยลดภำระของมนุษย์ในงำนนั้น ๆ ได้หรือไม่ เช่น ท ำให้ต้นทุนลดลง, ทุ่นแรงหรือ
ลดควำมซับซ้อนในกำรใช้งำน ได้หรือไม่ 

 
4.1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้ (Customer Segments) 

เพ่ือก ำหนดทิศทำงของ Chatbot ให้เหมำะสมกับกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้นั้น 
ๆ รวมถึงหัวข้อเรื่องที่กลุ่มผู้ใช้นั้น ๆ สนใจด้วย ในงำนวิจัยนี้จึงก ำหนดกลุ่มผู้ใช้เป็นผู้บริหำรหรือ
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่สนใจเกี่ยวกับคดีควำมที่เก่ียวกับท้องถิ่น โดยในระยะแรกนี้จะก ำหนดหัวข้อเพียง
เรื่อง กำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง เพียงหัวข้อเดียวก่อน 

 
4.1.3 ก าหนดวิธีการติดต่อกับกลุ่มผู้ใช้ (Channel) 

ท ำอย่ำงไรจึงจะเข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้ได้ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่จะใช้เป็นสื่อในกำร
พูดคุย เช่น LINE, Facebook Messenger หรือ Google Assistance และในข้อนี้จะรวมถึง
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ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้ (Customer Relationship) ว่ำจะเข้ำถึง หรือประชำสัมพันธ์ให้เข้ำมำใช้ได้
อย่ำงไรด้วย 

 
4.1.4 ก าหนดผู้ร่วมงาน ที่ปรึกษา และ แหล่งความรู้ต่าง ๆ (Key Partners) 

เมื่อก ำหนดกลุ่มผู้ใช้ และหัวข้อชัดเจนแล้ว จะเป็นกำรพิจำรณำถึงผู้ร่วมงำนใน
กำรท ำ Chatbot จะต้องมีทีมงำนที่เข้ำใจและสำมำรถร่วมพัฒนำ Chatbot และสำมำรถให้ข้อมูลหรือ
ทดสอบได้ เช่น หำกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมำย ก็ควรจะมีทีมงำนกฎหมำยเป็นที่ปรึกษำ หำกเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกำรแพทย์ก็ควรจะมีทีมแพทย์คอยให้ข้อมูล เป็นต้น รวมถึงกำรออกแบบและพัฒนำตัว 
Chatbot เอง ต้องมีกำรก ำหนดผู้เชี่ยวชำญให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับทฤษฎี เทคโนโลยี และเทคนิคกำร
ออกแบบให้มีประสิทธิภำพได้  

ในงำนวิจัยฉบับนี้ ทำงทีมนักวิจัย ได้รับควำมกรุณำจำก อำจำย์อนุชำ ฮุนสวัสดิ
กุล ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองจังหวัดพิษณุโลก ให้ค ำแนะน ำในกำรออกแบบกำรสนทนำตอบ
ค ำถำมเกี่ยวกับคดีควำมต่ำงๆ และได้รับควำมร่วมมือจำกภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ Chatbot ให้มีมำตรฐำนและถูกต้องตำมหลัก
ทฤษฎี 

 
4.1.5 ก าหนดแผนงานในการพัฒนา (Key Activities) และทรัพยากรที่มี (Key 

Resources) 
เพ่ือก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำ Chatbot ซึ่งได้แก่ กรอบเวลำในกำรพัฒนำ 

Chatbot และก ำหนดทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรพัฒนำ Chatbot ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่คัดเลือกมำใช้สร้ำง
บทสนทนำ และ จ ำนวนนักพัฒนำโปรแกรมด้ำน Chatbot  

 
4.1.6 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) หรือ ช่องทางของรายได้ 

(Revenue Stream) 
พิจำรณำอะไรคือผลตอบแทนจำกกำรสร้ำง Chatbot เช่น หำกเป็น Chatbot 

ในเชิงพำณิชย์ จะหมำยถึง ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) หรือ ช่องทำงของ
รำยได้ (Revenue Stream) เป็นต้น แตเ่นื่องจำกไม่ใช่งำนวิจัยเชิงพำณิชย์ จึงไม่พิจำรณำหัวข้อนี้ 

4.1.7 ก าหนดต้นทุนในการพัฒนาและดูแล Chatbot (Cost Structure) 
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เนื่องจำกเทคโนโลยีต่ำงๆ ต่ำงมีผู้ให้บริกำรอยู่ ตำมท่ีกล่ำวไว้ในบทที่ 2 และ 3 ผู้
ให้บริกำรเหล่ำนั้นจะมีกำรก ำหนดค่ำใช้บริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำน และเทคโนโลยีที่ใช้  หำกไม่ใช้
บริกำรก็จ ำเป็นจะต้องพัฒนำบริกำรด้ำนนั้น ๆ ขึ้นมำเองซึ่งมีต้นทุนกำรลงทุนเช่นกัน กำรก ำหนด
ช่องทำงและรูปแบบของ Chatbot จะสัมพันธ์กบัต้นทุนเป็นอย่ำงมำก  

โดยในปัจจุบันพบว่ำ Facebook Messenger จะมีต้นทุนที่ต่ ำที่สุด เนื่องจำก
ให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และสำมำรถท ำให้สนทนำกับคนได้มำกท่ีสุด แต่ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้
ในประเทศไทย จึงอำจมีผู้ใช้น้อยและไม่สะดวก 

เมื่อพิจำรณำ LINE จะเป็นช่องทำงที่เป็นที่นิยมมำกในประเทศไทย แต่หำกจะท ำ
ให้เป็นบัญชีทำงกำรเพ่ือให้สำมำรถพูดคุยกับผู้ใช้ได้กว้ำงขวำงนั้น จะมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก เนื่องจำกค่ำ
เปิดบัญชีสำธำรณะกับ LINE และค่ำรำยเดือนหลังจำกนั้นปัจจุบันนี้มีรำคำมำกกว่ำ 1 แสนบำทต่อ
เดือน 

เมื่อพิจำรณำ Google Assistance เป็นช่องทำงใหม่และดูทันสมัยมำก แต่จะ
ตำมมำด้วยกำรคิดค่ำใช้จ่ำยตำมกำรใช้งำนจริงโดยหำกใช้กำรพูดคุยแบบเสียงจะมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนด้วย 
 

จำกค ำถำมท้ัง 9 ด้ำน สำมำรถสรุปเป็นแบบฟอร์มในกำรตอบค ำถำม ได้ตำมรูปที่ 4.1 
และรูปที่ 4.2 คือ กำรตอบค ำถำมส ำหรับงำนวิจัยครั้งนี้ 
  



   29 

 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

รปูที่ 4.1 แบบฟอร์มในกำรวำงแผน Chatbot ตำมแนวทำงของ Business Model Canvas 
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รปูที่ 4.2 แบบฟอร์มในกำรวำงแผน Chatbot ส ำหรับกฎหมำยท้องถิ่น 

- อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
สืบค้นกฎหมำย 
- ประโยชน์ต่อท้องถิ่นในกำร
พิจำรณำข้อกฎหมำย 
- ลดภำระของศำล หรือนกั
กฎหมำย ในกำรให้ค ำปรึกษำ
เบื้องต้น 

- ข้ำรำชกำรท้องถิ่น 
- ผู้สนใจกฎหมำย 
- นักกฎหมำย 
- ผู้ใหญ่ วัยท ำงำน 

- LINE 
- Google Assistance 

- สถำบันพระปกเกล้ำ 
- ที่ค ำปรึกษำทำงด้ำน
กฎหมำย และคดีควำม จำก
ส ำนักคณะกรรมกำรตุลำกำร
ศำลยุติธรรม 
- มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำร
พัฒนำ AI และ Chatbot 
- ทีมงำนจำก บ.เด็พธเฟิร์ส 
และนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผู้มี
ควำมรู้ในกำรพัฒนำ 
Chatbot 

- ใช้ Google Dialogflow 
เป็น Tool หลกัในกำรพัฒนำ 

- ก ำหนดจ ำนวนและหัวขอ้คดี  
- ยอ่ยใหก้ลำยเป็นบทสนทนำ 
- แปลงบทสนทนำใหก้ลำยเป็น 
flow ในโปรแกรม 
- ทดสอบกำรใช้งำน 
- มี Focus Group  

- Google Dialogflow ยังใช้งำนน้อยจงึยังไม่ถูกคิดค่ำใช้งำน 
- LINE ใช้ชุดทดสอบจะคุยกับกลุ่มผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน ซ่ึงยังเพียงพออยู่ 
- ค่ำตอบแทน ทีมงำน นศ. ธรรมศำสตร์ 

- เนื่องจำกเป็นงำนวิจยั ไม่ใช่เชิงพำณิชย์ จึงยังไม่พิจำรณำเร่ืองนี้ ณ ขณะนี ้
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4.2 การก าหนดลักษณะของ Chatbot (Botsona) 
 

เมื่อก ำหนดตัวผู้ใช้ Chatbot ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกำรก ำหนด ลักษณะของตัว 
Chatbot เอง หมำยถึงพฤติกรรมกำรพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้ ให้มีเพศ, ระดับภำษำ และควำมสุภำพ
เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้ โดยสำมำรถก ำหนดบุคลิกลักษณะได้ตำมตัวอย่ำงในรูปที่ 4.3 เป็นต้น ตำรำงที่ 
4.1 คือลักษณะของ Chatbot ส ำหรับงำนวิจัยนี ้

 
รูปที่ 4.3 ตัวอย่ำงกำรก ำหนดบุคลิกของ Chatbot 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะของ Chatbot ส ำหรับกฎหมำยท้องถิ่น 
ภูมิหลัง นักกฎหมำย, ที่ปรึกษำกฎหมำย 

เคยศึกษำคดีต่ำงๆ มำมำก 
จดจ ำข้อกฎหมำยได้ดี 

ลักษณะกายภาพ ชำย 
อำยุ 40 – 50 ปี 
ภูมิล ำเนำอยู่ในกรุงเทพฯ 

ลักษณะนิสัย สุภำพ และจริงจัง 
ตอบค ำถำมตำมควำมรู้ที่มี 

 
4.3 การก าหนดขอบเขตและหัวข้อการสนทนา 
 

กำรก ำหนดขอบเขตและหัวข้อกำรสนทนำเป็นกำรจ ำกัดควำมสำมำรถของ Chatbot 
ให้สำมำรถท ำงำนได้จริงและส ำเร็จภำยในกรอบระยะเวลำที่วำงแผนไว้ โดยที่กำรออกแบบจะเป็นใน
ลักษณะที่จะสำมำรถเพ่ิมเติมต่อยอด หรือแก้ไข หัวข้อต่ำงๆ ได้ หำกมีกำรพัฒนำต่อยอดไปในอนำคต 
ลักษณะโมเดลในกำรสร้ำงจึงเป็นลักษณะของโมเดลกำรต่อยอดซ่ึงสุดท้ำยจะได้ Chatbot ที่จะมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนเป็นเป็นหุ่นยนต์มีวุฒิภำวะเพียงพอได้ โดยสำมำรถสรุป
กระบวนกำรท ำงำนได้ตำมรูปที่ 4.4 

โดยในงำนวิจัยนี้ได้มีกำรก ำหนดหัวข้อกำรสนทนำเป็นกำรใหค้ ำปรึกษำแก่ผู้ใช้ในเรื่อง
กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมกฎหมำยของท้องถิ่นต่ำงๆ เช่น เทศบำล, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 
เป็นต้น และจ ำกัดคดีท่ีจะน ำมำใช้ในกำรจัดท ำบทสนทนำอยู่ที่ 19 คดี โดยสำมำรถดูข้อมูลของแต่ละ
คดีและบทสนทนำที่เกิดจำกคดีเหล่ำนี้ได้จำกภำคผนวก ก. 



   33 

 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 
 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

รูปที่ 4.4 โมเดลในกำรก ำหนดหัวข้อสนทนำเพ่ือต่อยอดระบบ Chatbot 
 
4.4 การแปลงจากคดีความในหัวข้อการสนทนาออกเป็นบทสนทนา 

ในหัวข้อนี้จะเป็นควำมร่วมมือของผู้เชี่ยวชำญในกำรคัดเลือกคดี และท ำกำรแปลงคดี
เหล่ำนั้นให้เป็นบทสนทนำ โดยกระบวนกำรนี้จะแยกออกเป็นสำมข้ันตอน ได้แก่ 
4.4.1 การแปลงคดีเป็นบทสนทนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย 

ในขั้นตอนนี้ จะให้อิสระแก่ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยในกำรเลือกหำคดี
ตัวอย่ำงเพ่ือน ำมำแปลงเป็นบทสนทนำเบื้องต้นได้ โดยทำงทีมนักวิจัยสำมำรถสรุปหลักเกณฑ์พอ
สังเขปจำกผลงำนของผู้เชี่ยวชำญได้ดังรูปที่ 4.5 

ก ำหนดหัวข้อ
กำรสนทนำ 

พัฒนำบทสนทนำ
ส ำหรับหัวข้อกำร

สนทนำ 

Chatbot 

หัวข้อกำรพัฒนำ 

ควำมต้องกำรในกำร 
เพิ่มเตมิหรือแก้ไขหัวข้อ 

บทสนทนำเพื่อกำรจัดท ำ Chatbot 

ข้อมูลกำรใช้งำนจริงเพื่อกำรปรับปรุง 

พัฒนำบท
สนทนำส ำหรับ 

Chatbot 

บทสนทนำ 

ควำมต้องกำรในกำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
และแก้ไขบทสนทนำ 
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รูปที่ 4.5 โมเดลในกำรก ำหนดแปลงคดีให้เป็นบทสนทนำ 

เริ่มต้น 

สอบถำมข้อมูลประเภทของท้องถิ่น 

สอบถำมประเด็นค ำถำม 
*ในงำนวิจัยนี้จะใช้ประเด็น กำรพ้นจำกต ำแหน่ง เพียงประเด็นเดียว 

เนื่องจำกเป็นประเด็นกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  
จึงต้องสอบถำมถึงต ำแหน่งที่จะถำม 

สอบถำมเหตุแห่งกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำ, มีพฤติกรรมเสื่อม

เสีย เป็นต้น 

สอบถำมรำยละเอียดของประเด็นนั้นๆ เป็นล ำดับขั้นตอน 
เช่น สัญญำจะให้ควำมส ำคัญกับประเภทสัญญำ, เวลำท ำสัญญำ, 

ควำมสัมพันธ์กับคู่สัญญำ และกำรใช้อ ำนำจที่เกี่ยวกับสัญญำ 
หำก มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย ก็จะถำมรำยละเอียดของพฤติกรรม เป็นต้น 

ตอบค ำถำม และให้ข้อมูลกฎหมำยอ้ำงอิง พร้อม
เหตุผล 

สิ้นสุด 
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4.4.2 การแปลงบทสนทนาทางด้านกฎหมายเป็นบทสนทนาของ Chatbot 
จำกบทสนทนำที่ได้รับจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย จะพบว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ

หลักกำร 6 ประกำรในกำรออกแบบ กำรสนทนำของ Chatbot จะมีควำมแตกต่ำงกันอยู่ ขั้นตอนนี้จึง
เกิดข้ึนเพ่ือปรับเปลี่ยนบทสนทนำดั้งเดิมให้เข้ำกับบริบทกำรสนทนำแบบ Chatbot ได้ โดยหลักกำร
กำรออกแบบ Chatbot นั้น ควรค ำนึงถึงหลัก 6 ข้อต่อไปนี้ [15] 

ก. Trust หมำยถึง ควำมน่ำเชื่อถือที่ส ำคัญมำกหำกผู้ใช้ต้องสนทนำโต้ตอบกับ
หุ่นยนต์ โดยจะต้องโต้ตอบให้ตรงค ำถำม และ จะต้องควบคุมให้ผู้ใช้งำนอยู่ในกรอบของกำรใช้ด้วย 
กำรออกแบบกำรสนทนำจึงต้องยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง และต้องตอบตำมควำมจริงเปิดโอกำสให้ระบบ
สำมำรถตอบในลักษณะไม่เข้ำใจค ำสั่งได้ 

ข. Easing Cognitive Load หมำยถึงต้องให้กำรใช้งำนง่ำย ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้อง
จดจ ำอะไรมำก หลีกเลี่ยงให้ Chatbot ตอบเป็นประโยคยำวๆ หรือมีทำงเลือกให้ผู้ใช้มำกจนเกินไป 
และอำจต้องมีกำรแนะน ำผู้ใช้ด้วย 

ค. Privacy กำรขออนุญำตจำกผู้ใช้เมื่อต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ
ท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่ให้นั้นปลอดภัย 

ง. Proactive UI ระบบควรที่จะสำมำรถวิเครำะห์กำรใช้งำนของผู้ใช้ได้ โดย
น ำข้อมูลมำจำกกำรใช้งำนของตัวผู้ใช้เอง 

จ. Convey Personality อ้ำงอิงจำกผลส ำรวจจำก Speak Easy Global 
Edition Research พบว่ำ 74% ของผู้ใช้งำนคำดหวังจะเห็นกำรสนทนำที่แตกต่ำงกันเป็นเอกลักษณ์
ในระหว่ำง Chatbot ไม่ใช่เสียง หรือ ค ำพูดที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนๆ กันในทุก Chatbot 

ผลจำกข้ันตอนนี้ทำงคณะผู้วิจัยได้จัดท ำบทสนทนำโดยแตกรำยละเอียดและ
สร้ำงค ำถำมค ำตอบออกเป็นลักษณะของแผนผังกำรสนทนำ (Flow Chart) เพ่ือให้เข้ำใจง่ำย สำมำรถ
ล ำดับกำรสนทนำ และสำมำรถแปลงเป็นล ำดับชั้นในกำรสร้ำงกำรสนทนำในโปรแกรม Dialogflow 
ได้แบบตรงไปตรงมำ ตัวอย่ำงกำรท ำแผนผังสำมำรถดูได้ตำมภำคผนวก ข. 
4.4.3 การทบทวนแก้ไขบทสนทนาของ Chatbot โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

เพ่ือควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว เมื่อมีกำรปรับแก้ไขบทสนทนำให้เข้ำกับ 
Chatbot แล้วจึงควรส่งให้กับทำงผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบอีกครั้งก่อน ที่จะน ำไปพัฒนำเป็น Chatbot 
ต่อไป 
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4.5 การแปลงบทสนทนาเข้าสู่โปรแกรม Dialogflow 
 

หลังจำกได้รับบทสนทนำที่ถูกต้องมำแล้ว จะท ำแผนผังที่จัดท ำข้ึนมำเขียนลงใน
โปรแกรม Dialogflow โดยจะมีกำรสร้ำง เจตนำ (Intent) ตำมแต่ละค ำถำม ค ำตอบในแผนผัง มีกำร
สร้ำง Entity ของค ำเมื่อมีกำรใช้ค ำพ้องควำมหมำย (Synonym) เช่น นำยกเทศมนตรี, นำยกฯ, 
นำยก จะสื่อควำมหมำยเดียวกัน มีกำรสร้ำงบริบท (Context) เพ่ือควบคุมกำรสนทนำให้ระบบรู้ว่ำ
ก ำลังคุยกันในบริบทใดอยู่ เช่น คุยถึงเรื่องต ำแหน่งนำยกฯ ในบริบทของเทศบำล หรือ อบต. จะให้
ค ำตอบแตกต่ำงกัน เป็นต้น โดยหลักกำรทั้งหมดได้กล่ำวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3.1 

ในกำรแปลงแผนภูมิให้เป็นข้อมูลที่สำมำรถใส่ในโปรแกรม Dialogflow ใน
งำนวิจัยนี้จะใช้หลักกำรของกำรท ำ เจตนำต่อเนื่อง (Follow-up Intent) คือกำรท ำ Intent ให้เป็น
ล ำดับลึกลงไปเรื่อยๆ ตำมค ำถำมค ำตอบก่อนหน้ำ แทนที่จะเป็นกำรท ำ เจตนำ (Intent) ทั้งหมดให้
อยู่ในล ำดับเดียวกันแล้วควบคุมด้วยบริบท (Context) แทน ข้อดีคือ จะท ำให้เห็นล ำดับขั้นของค ำถำม
ค ำตอบเป็นชั้นๆ เข้ำใจง่ำย และค้นหำเพ่ือแก้ไขได้ง่ำย ตัวอย่ำงกำรท ำจะอยู่ในรูปที่ 4.6  

จำกรูปที่ 4.6 จะสังเกตเห็นว่ำ Intent ต่ำงๆ จะเรียงกันเป็นล ำดับชั้น เช่น 
Intent: Municipality จะมี Intent: Municipality-CaseGetOut เป็นล ำดับชั้นที่ลึกลงไป และมี 
Intent: Municipality-CaseGetOout-Municipal อยู่ในล ำดับชั้นถัดไปเป็นต้น ท ำให้กำรเข้ำใจ
ล ำดับกำรท ำงำนเป็นไปได้โดยง่ำยและตรงไปตรงมำ โดยข้อจ ำกัดจะอยู่ที่ตัวโปรแกรม Dialogflow ที่
อำจมีข้อจ ำกัดของล ำดับชั้นเพ่ิมเติมได้ในอนำคต 
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รูปที่ 4.6 ตัวอย่ำงกำรท ำ Dialogflow แบบ Follow-up Intents 

 
ส่วนกำรท ำทุก Intent ให้อยู่ในล ำดับเดียวกัน จะท ำให้กำรค้นหำและแก้ไขท ำได้

ยำกกว่ำ และอำจมีปัญหำกำรตั้งชื่อซ้ ำได้ แต่จะท ำให้สำมำรถท ำล ำดับชั้นลึกเข้ำไปได้ไม่จ ำกัดนั่นเอง 
สำมำรถดูตัวอย่ำงได้จำกรูปที่ 4.7 

จำกรูปที่ 4.7 จะพบว่ำ Intent ที่ควรจะเป็นล ำดับขั้นกันเช่น Intent: 
CaseGetOut-Municipal, Intent: CaseGetOut-Municipal-Bankrupt และ Intent: 
CaseGetOut-Municipal-Bankrupt-Sentenced แต่กลับมำอยู่ที่ล ำดับชั้นเดียวกันทั้งหมด ทั้งหมด
จะถูกควบคุมด้วยกำรใช้ Context ก ำกับ ซึ่งจะมองไม่เห็นหน้ำจอนี้ ท ำให้เมื่อมี Intent จ ำนวนมำก
จะไม่สำมำรถระบุล ำดับขั้นตอนได้ท ำให้กำรพัฒนำแก้ไขต่อยอดท ำได้ไม่สะดวกนัก ในที่นี้ทำงทีม
นักวิจัยใช้กำรตั้งชื่อในกำรจ ำแนก แต่กลับพบว่ำชื่อของ Intent สำมำรถยำวได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
เท่ำนั้น ท ำให้ต้องมีกำรวำงแผนกำรตั้งชื่อเสียก่อน 
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รูปที่ 4.7 ตัวอย่ำงกำรท ำ Dialogflow แบบล ำดับชั้นเดียว 

4.6 การทดสอบและการสอน Chatbot 
4.6.1 การทดสอบผ่าน Dialogflow 

เรำสำมำรถเชื่อมต่อ Dialogflow กับโปรแกรมสนทนำต่ำงๆ ได้ เพ่ือใช้เป็น
ช่องทำงสื่อสำรกับผู้ใช้ เช่น Facebook Messenger, LINE, Google Assistance หรือ ใช้ Web 
Demo ของ Dialogflow เอง โดยในงำนวิจัยนี้ ทำงคณะนักวิจัยได้เลือกใช้ LINE เป็นโปรแกรม
สนทนำหลักในกำรทดสอบ เนื่องจำกควำมง่ำยในกำรเข้ำถึงของผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ต้องสอนกำรใช้งำน
มำก 

 
4.6.1.1 การต่อ Dialogflow ให้ใช้งานกับ LINE 

Dialogflow ได้สร้ำงวิธีเชื่อมต่อกับ LINE ไว้แล้ว โดยสำมำรถใช้งำนได้
ผ่ำนทำง เมนู Integrations โดยสำมำรถเปิดใช้งำน LINE ได้ ตำมรูปที่ 4.8 
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รูปที่ 4.8 เมนู Integrations ใน Dialogflow เพ่ือกำรติดต่อกับ LINE 

 
เมื่อเปิดกำรใช้งำนผ่ำน LINE แล้ว จำกนั้นให้สมัครบัญชี LINE@ กับทำง 

LINE หลังจำกนั้นให้สร้ำง Provider ส ำหรับ Chatbot และเปิดกำรใช้งำน Messaging API ตำมรูปที่ 
4.9 

 
รูปที่ 4.9 หน้ำกำรสร้ำง Provider ใน LINE Developer 

 
เมื่อสร้ำง Provider แล้วให้เข้ำไป เปิดใช้งำน Use webhooks และน ำ 

Channel ID, Channel Secret และ Channel Access Token กลับไปใส่ให้กับ Dialogflow 
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จำกนั้นให้น ำ Webhook URL จำก Dialogflow มำใส่ให้ LINE’s 
provider ของเรำ ตำมรูปที่ 4.10 

 
รูปที่ 4.10 ข้อมูลที่ Dialogflow ต้องกำรจำก LINE Provider 

 
จำกนั้นให้ คลิก START ใน Dialogflow เรำจะสำมำรถ เพ่ิม LINE 

provider ตัวนี้เป็นเพ่ือน และเริ่มพูดคุยได้ โดยสำมำรถดูตัวอย่ำงกำรพูดคุยกับ Chatbot ตำมรูปที่ 
4.11 
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รูปที่ 4.11 ตัวอย่ำงกำรพูดคุยกับ Chatbot ผ่ำน LINE 

 
4.6.1.2 การสอนและปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ใน Dialogflow 

กำรทดสอบผ่ำน LINE สำมำรถกระท ำได้โดยกำรคุยกับ Chatbot โดยใช้ 
บทสนทนำเป็นตัวน ำทำง โดยเมื่อพบกำรตอบที่ไม่ตรงกับค ำถำมเรำสำมำรถกลับไปสอน Dialogflow 
ให้รู้จักค ำถำมและค ำตอบได้ผ่ำนทำงเมนู Training ตำมรูปที่ 4.12 
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รูปที่ 4.12 ตัวอย่ำงเมนู Training ใน Dialogflow 

 
โดยเมนูนี้จะเก็บรวบรวมกำรสนทนำทั้งหมดที่เกิดขึ้น เรำสำมำรถเข้ำไป

ที่กำรสนทนำที่ให้ค ำตอบไม่ถูกต้องและเปลี่ยนค ำตอบได้ และสุดท้ำยกด Approve เพ่ือยืนยันกำร
สอนนี้ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 4.13 

 
รูปที่ 4.13 ตัวอย่ำงกำรสอน Chatbot ใน Dialogflow 
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4.6.2 การทดสอบบทสนทนา แบบ Focus Group 
 
ในงำนวิจัยนี้ ทำงทีมนักวิจัยได้จัดกำรทดสอบบทสนทนำแบบ  Focus Group 

เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถำบันพระปกเกล้ำ โดยคัดเลือกผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ำร่วมกำรทดสอบ ดังต่อไปนี้ 

 
คุณโวหำร ยะสำรวรรณ  หัวหน้ำส ำนักปลัด เทศบำลเมืองบำงบัวทอง จ.นนทบุรี 
คุณเดชฤทธิ์    สิมสิริ  รองปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองมำบตำพุด จ.ระยอง 
คุณพจฐณศล  ธนิกกุล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว จ.รำชบุรี 
คุณสมเจตน์   ทองเทศ  ปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลบำงม่วง จ.นนทบุรี 
คุณชิษณุพงศ์ สุวรรณ  รองปลัดเทศบำล เทศบำลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
4.6.2.1 กระบวนการทดสอบบทสนทนา แบบ Focus Group 

กระบวนกำรทดสอบบทสนทนำ แบบ Focus Group นั้น จะเป็นกำร
เน้นที่ประสบกำรณ์ในกำรค้นหำข้อมูลด้ำนข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ประสบกำรณ์ในกำรค้นหำข้อมูลผ่ำนบทสนทนำกับ Chatbot โดยได้ด ำเนินงำนตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

1.บรรยำยควำมรู้พื้นฐำน ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของงำน 
2.สัมภำษณ์ประสบกำรณ์กำรค้นคว้ำหำข้อกฎหมำยจำกผู้เข้ำร่วมกำรทดสอบเป็นรำยบุคคล 
3.ให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดสอบ สนทนำกับ Chatbot ทั้งในรูปแบบของ Google Assistant และ 
LINE 
4.สอบถำมประสบกำรณ์กำรใช้งำน และควำมเห็นเพ่ือกำรต่อยอดกำรพัฒนำ Chatbot 

 
4.6.2.2 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการทดสอบ แบบ Focus Group 

ในกำรจัดเก็บข้อมูล Focus Group จะมุ่งเน้นกำรเปรียบเทียบ
ประสบกำรณ์ในกำรค้นหำข้อมูลแบบเดิม และ กำรสนทนำกับ Chatbot ซึ่ง ผู้เข้ำร่วมกำรทดสอบได้
ให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ตำมตำรำงที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลกำรท ำ Focus Group 
เรื่อง ข้อเสนอแนะ 

1. ประสบกำรณ์ค้นหำ
ข้อมูลแบบเดิม 

- ค้นหำจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมำยนั้นๆ 

- ศึกษำจำก หนังสือทำงกำรรูปแบบต่ำงๆ เช่ำ หนังสือสั่ง
กำร วำรสำร, ข้อกฎหมำย, ข้อหำรือ, ค ำวินิจฉัย และ 
ค ำพิพำกษำ 

- ท ำจดหมำยสอบถำมไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องที่
ต้องกำรทรำบโดยตรง 

- โทรศัพท์สอบถำมจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องที่
ต้องกำรทรำบโดยตรง แต่ไม่นิยมเนื่องจำกไม่สำมำรถ
อ้ำงอิงได้ และ เป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงไม่ได้ 

2. ข้อมูล - ต้องกำรให้ Chatbot มีเนื้อหำครอบคลุมมำกกว่ำนี้  
- กำรใช้ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดอย่ำงเดียวไม่

เพียงพอ กำรใช้ค ำวินิจฉัยจำกผู้ว่ำรำชกำร หรือ จำก
กระทรวงมหำดไทย ที่ไม่ได้น ำไปขึ้นศำลมีจ ำนวน
มำกกว่ำมำก 

3. ลักษณะของ 
Chatbot 

- อยำกให้เริ่มต้นจำกชื่อคดีมำกกว่ำ 
- อยำกให้จ ำตัวตนของผู้ใช้ได้จะได้ไม่ต้องสอบถำม

ต ำแหน่ง และท้องถิ่นทุกครั้ง 
- ชอบกำรใช้งำนผ่ำน LINE มำกกว่ำ Google Assistant 

เนื่องด้วยสำมำรถอ่ำน และส่งต่อข้อควำมได้สะดวกกว่ำ 
4. ควำมพึงพอใจต่อ 

Chatbot 
ควำมพึงพอใจต่อค ำตอบของ Chatbot ดังนี้ 
(1 – น้อยที่สุด, 10 - มำกที่สุด) 
3 คะแนน / 5 คะแนน / 6 คะแนน / 8 คะแนน / 9 คะแนน 

5. กำรแนะน ำให้ใช้ 
Chatbot 

หำก Chatbot ได้รับกำรพัฒนำให้ตอบค ำถำมได้มำกกว่ำนี้ 
ละเอียดกว่ำนี้ ผู้เข้ำร่วมทดสอบจะแนะน ำให้ผู้อ่ืนใช้งำนหรือไม่? 
(1 – ไม่แนะน ำ, 10 – แนะน ำให้ใช้มำกที่สุด) 
8 คะแนน 1 ท่ำน / 10 คะแนน 4 ท่ำน 
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6. กำรพัฒนำต่อยอด - แนะน ำให้นักศึกษำสถำบันพระปกเกล้ำ เป็นผู้พัฒนำ 
บทสนทนำอันเป็นล ำดับขั้นตอนในกำรพิจำรณำคดีและ
น ำเข้ำสู่ระบบเพ่ือสอน Chatbot ให้มีควำมสำมำรถมำก
ขึ้น 

- แนะน ำให้มีกำรก ำหนดหัวข้อให้ชัดเจน แยกฝ่ำย
ข้ำรำชกำรกำรเมืองออกให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดควำม
สับสน ต้องระบุด้วยว่ำคดีใดเป็นค ำวินิจฉัย คดีใดเป็นผล
ค ำพิพำกษำของศำลสูงสุดด้วย 

- ต้องแนะน ำกำรใช้งำนอย่ำงละเอียด เพ่ือให้สำมำรถ
สร้ำงค ำถำมที่อยู่ในกรอบสนทนำ หรือ เข้ำใจแนวทำง
กำรสนทนำกับ Chatbot 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 โปรแกรม Chatbot ที่พัฒนาจากกระบวนการตามงานวิจัยนี้ 

ในงำนวิจัยนี้ในช่วงเริ่มต้นของกำรท ำวิจัย เทคโนโลยีของ Google Assistant ยังไม่เป็น
ที่แพร่หลำยมำกนัก แต่พบว่ำในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรวิจัยอยู่นั้น ทำง Google ได้มีกำรส่งเสริมกำร
ใช้ Google Assistant เป็นอย่ำงมำก ท ำให้คณะผู้วิจัยจึงพัฒนำโปรแกรม Chatbot ออกมำเป็นสอง
ลักษณะ คือ ใช้ผ่ำน โปรแกรม LINE และ โปรแกรม Google Assistant โดยแผนภูมิเดียวกัน 
รำยละเอียดของแต่ละเวอร์ชั่น สำมำรถอธิบำยได้ตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
 

5.1.1 Chatbot เมื่อใช้สื่อเป็น โปรแกรม LINE 
กำรใช้งำนผ่ำน โปรแกรม LINE จะเน้นไปที่กำรพิมพ์เพ่ือสนทนำเป็นหลัก โดย

สำมำรถเพ่ิมรูปแบบกำรใช้งำนได้ด้วยกำรเขียนโปรแกรมเฉพำะของ LINE รูปที่ 5.1 คือตัวอย่ำงกำร
สนทนำกับ Chatbot ผ่ำน LINE จำกกำรทดลองใช้ Chatbot ผ่ำน LINE สำมำรถสรุปข้อดี และข้อที่
จะต้องปรับปรุงได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1 ข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงของกำรใช้งำน Chatbot ผ่ำน LINE  
ข้อดี ข้อที่ต้องปรับปรุง 

1. ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพียงแค่มี 
โปรแกรม LINE และเพ่ิมตัว Chatbot 
เป็นเพื่อนเท่ำนั้น 

2. โปรแกรม LINE มีหลำยแพลตฟอร์มให้
เลือกใช้ ทั้ง iOS, แอนดรอยด์ และบน
คอมพิวเตอร์ 

3. ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งำน โปรแกรม LINE 
อยู่แล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องฝึกให้ใช้ 
โปรแกรม LINE ก่อนใช้งำน 

1. กำรสนทนำต้องท ำผ่ำนกำรพิมพ์เท่ำนั้น 
ผู้ใช้ที่ไม่สะดวกในกำรพิมพ์ และอ่ำน 
อำจใช้งำนได้ไม่สะดวกนัก 

2. เทคโนโลยีขำดควำมตื่นตำตื่นใจ ผู้ใช้
อำจไม่ประทับใจในตอนเริ่มใช้ 

3. มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมหำกต้องกำรท ำ
บัญชีทำงกำรกับ LINE เพ่ือให้ 
Chatbot สำมำรถเพ่ิมเพ่ือนได้ไม่จ ำกัด 
ปัจจุบัน หำกใช้บัญชีที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยจะ
สำมำรถมีเพ่ือนได้เพียง 50 คนเท่ำนั้น 
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4. โปรแกรม LINE เป็นที่นิยมมำกใน
ประเทศไทยท ำให้สำมำรถเพ่ิมจ ำนวน
ผู้ใช้ได้มำก ในระยะเวลำอันรวดเร็ว 

 

 
รูปที่ 5.1 ตัวอย่ำงกำรสนทนำกับ KPI Chatbot ผ่ำน LINE 
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5.1.2 Chatbot เมื่อใช้สื่อเป็น โปรแกรม Google Assistant 

กำรใช้งำนผ่ำน โปรแกรม Google Assistant จะเน้นไปที่กำรพูดคุยเพ่ือสนทนำ
เป็นหลัก โดยควำมสำมำรถในกำรแปลงค ำพูดเป็นตัวอักษรของ Google รูปที่ 5.2 คือตัวอย่ำงกำร
สนทนำกับ Chatbot ผ่ำน Google Assistant จำกกำรทดลองใช้ Chatbot ผ่ำน Assistant จะพบว่ำ
ได้รับกำรตอบรับที่ดีกว่ำ แม้จะมีข้อมูลเท่ำกับเวอร์ชั่น LINE สำมำรถสรุปข้อดี และข้อที่จะต้อง
ปรับปรุงได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.2 ข้อเสียและข้อที่ต้องปรับปรุงของกำรใช้งำน Chatbot ผ่ำน Google Assistant  
ข้อดี ข้อที่ต้องปรับปรุง 
1. ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพียงแค่มี 

โปรแกรม LINE และเพ่ิม ตัว Chatbot 
เป็นเพื่อนเท่ำนั้น 

2. กำรสนทนำสำมำรถท ำได้ผ่ำนกำรพูดคุย
โดยตรงท ำให้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์หรืออ่ำนข้อควำมท้ังหมด 

3. เทคโนโลยีมีควำมน่ำตื่นตำตื่นใจ เป็นที่
ประทับใจแก่ผู้ใช้ ท ำให้ได้เสียงตอบรับที่ดี 

4. เป็นทิศทำงของกำรพัฒนำต่อยอด 
Chatbot และหุ่นยนต์ต่ำงๆ ในอนำคต 

 

1. ผู้ใช้ต้องมีโปรแกรม Google Assistant ซ่ึง
ในปัจจุบันมีให้แล้วในเครื่องแอนดรอยด์ทุก
เครื่อง 

2. ผู้ใช้อำจต้องได้รับกำรฝึกให้คุ้นกับกำรใช้
งำน Google Assistant ก่อน 

3. ค่ำใช้จ่ำยกับ Google ในด้ำน เสียง (Voice 
& Audio) ยังมีรำคำที่สูง เมื่อเทียบกับ กำร
ใช้งำนผ่ำนกำรพิมพ์ข้อควำม 
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รูปที่ 5.2 ตัวอย่ำงกำรสนทนำกับ KPI Chatbot ผ่ำน LINE 
 

5.1.3 เปรียบเทียบ Chatbot ระหว่าง LINE และ Google Assistant 
เมื่อกล่ำวถึงกำรใช้งำน Chatbot ผ่ำน LINE หรือ Google Assistant ทั้งสอง 

โปรแกรมสำมำรถตอบสนองต่อผู้พัฒนำได้เป็นอย่ำงดีเท่ำๆ กัน สิ่งที่แตกต่ำงคงจะเป็นเพียง
ประสบกำรณ์กำรใช้งำนของผู้ใช้ และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเพ่ือท ำให้กำรเข้ำถึง Chatbot เป็นไปได้อย่ำง
กว้ำงขวำง 

กำรหำจุดสมดุลระหว่ำงกำรก ำหนดตัวตนของผู้ใช้, ช่องทำงในกำรติดต่อกับผู้ใช้ 
และต้นทุนต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อ 4.1.2, 4.1.3 และ 4.1.7 จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญท่ีจะช่วยในกำร
เลือกช่องทำงท่ีเหมำะสม 
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5.2 ข้อสังเกตจากการท าจัดท าบทสนทนาและแผนภูมิ 

ในกำรจัดท ำบทสนทนำ ทั้งจำกบทสนทนำจำกผู้เชี่ยวชำญ และบทสนทนำจำกทีมนัก
นักพัฒนำ Chatbot มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

5.2.1 การท าบทสนทนาจากผู้เชี่ยวชาญ 
ก.  ความร่วมมือและความเข้าใจของผู้เชี่ยวชาญ 

ในบำงครั้งผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยอำจยังไม่เข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำร
ท ำ Chatbot เนื่องจำกไม่ใช่สำขำท่ีผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นกำรเข้ำท ำ
ควำมเข้ำใจกับผู้เชี่ยวชำญจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น เพื่อให้ทุกคนเข้ำใจและอยู่บน
พ้ืนฐำนเดียวกัน มีเป้ำหมำยเดียวกัน กำรท ำงำนจะเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น  
 

ข. การก าหนดรูปแบบของบทสนทนาให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้กำรท ำแปลงคดีควำมมำเป็นรูปแบบที่ผู้พัฒนำ Chatbot สำมำรถ

เข้ำใจได้ และน ำไปแปลงเป็นบทสนทนำส ำหรับ Chatbot ได้ต่อไป ผู้พัฒนำ 
Chatbot ควรจะต้องจัดรูปแบบที่ผู้เชี่ยวชำญคุ้นเคย และสำมำรถใช้ได้ง่ำย เช่น 
ท ำแบบฟอร์มของกำรสนทนำเป็นในรูปแบบ Microsoft Word และ Excel จะ
ช่วยลดปัญหำกำรที่ผู้เชี่ยวชำญไม่ช ำนำญในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
แบบที่ไม่คุ้นเคยได้ 

 
ค. บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ 

บทบำทท่ีส ำคัญของผู้เชี่ยวชำญ ได้แก่ 

• เป็นผู้ช่วยเสนอแนะในกำรก ำหนดหัวข้อ 

• เป็นผู้ที่จะเลือกคดีมำเพ่ือแปลงเป็นบทสนทนำตำมหัวข้อที่ก ำหนด 

• เป็นผู้แปลงคดีเป็นบทสนทนำเบื้องต้น 

• เป็นผู้ตรวจสอบบทสนทนำ หรือแผนภูมิสุดท้ำยก่อนที่จะน ำลง 
Chatbot 

• เป็นผู้ร่วมทดสอบ Chatbot ถ้ำสำมำรถกระท ำได้ 



   51 

 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
5.2.2 การท าแผนภูมิจากบทสนทนาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ก. หลักในการท าแผนภูมิ 
กำรท ำแผนภูมิควรจะเป็นไปเพ่ือแปลงบทสนทนำจำกผู้เชี่ยวชำญไปเป็นบท

สนทนำของ Chatbot ตำมหลักกำรในหัวข้อ 4.4.2 
 

ข. ลักษณะของแผนภูมิ 
เนื่องจำกแผนภูมินอกจำกจะท ำให้เห็นบทสนทนำที่จะท ำลง Chatbot แล้ว 

แผนภูมินี้จะต้องถูกพิจำรณำควำมถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญด้วย ดังนั้นลักษณะ
ของแผนภูมิจ ำเป็นจะต้องเรียบง่ำย สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย สำมำรถท ำงำนและ
แก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ แต่ก็ควรจะท ำให้ทีมนักพัฒนำ 
Chatbot สำมำรถแปลงไปเป็น โปรแกรม Chatbot ได้โดยไม่ยุ่งยำกเกินไปด้วย 

ในงำนวิจัยนี้ทำงนักพัฒนำ Chatbot เลือกที่จะท ำแผนภูมิบน Microsoft 
Word แต่ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรแปลง แผนภูมิ ไปเป็นโปรแกรม 
Chatbot หำกเปลี่ยนเป็น กำรท ำ แผนภูมิ ด้วย Microsoft Excel ที่มีระเบียบ
แบบแผน และสำมำรถเขียนโปรแกรมเพ่ือที่จะแปลง MS Excel เป็นไฟล์ที่
สำมำรถน ำเข้ำโปรแกรม Dialogflow จะสำมำรถประหยัดเวลำ และเพ่ิมควำม
ถูกต้องได้เป็นอย่ำงมำก 

 
5.3  ข้อสังเกตจากการท า Focus Group 

ในกำรทดสอบบทสนทนำ แบบ Focus Group ข้อสังเกตที่ได้จำกประสบกำรณ์
ในกำรค้นหำข้อมูลด้ำนกฎหมำย โดยส่วนใหญ่จะค้นหำข้อมูลจำก “เว็บไซต์” ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมำยนั้น ๆ เนื่องจำกมีตัวบทกฎหมำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษรในกำรอ้ำงอิงสำมำรถ
น ำไปใช้งำนต่อได้ แต่จะสำมำรถใช้เทียบเคียงกับ กรณีท่ีมีข้อสงสัย เนื่องจำก ต่ำงกรรมต่ำงวำระ และ
ควำมแตกต่ำงในเชิงบริบทของเหตุที่เกิด   ซึ่งจะต้องอำศัยกำรตีควำมกฎหมำยผ่ำนประสบกำรณ์ของ
ผู้ค้นหำข้อมูลเป็นอย่ำงมำก   รวมถึงควำมแตกต่ำงของเจตนำรมณ์ในกำรใช้กฎหมำยนั้นด้วย 

วิธีกำรโทรศัพท์สอบถำมข้อมูลมักจะเป็นทำงเลือกสุดท้ำยจริง ๆ ส ำหรับผู้ค้นหำ
ข้อมูลเนื่องจำก ไม่เชื่อมั่นในควำมเชี่ยวชำญของผู้ตอบค ำถำม อีกทั้งไม่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ 
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ดังนั้นกำรค้นหำข้อมูลด้วย Chatbot จะต้องเน้นควำมรวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง และ ให้ผู้ค้นหำน ำไปตีควำม หรือ เปรียบเทียบกับข้อสงสัยที่มี หรือ แม้แต่กำรค้นหำ
ข้อมูลเชิงลึกในล ำดับถัดไป 

 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาในอนาคต 
 

5.4.1 ความสามารถของ Chatbot 
ผลของงำนวิจัยฉบับนี้ยังจ ำกัดหัวข้ออยู่ที่หัวข้อเดียวคือ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

และมีคดีอ้ำงอิงอยู่เพียง 19 คดี แต่โปรแกรม Dialogflow ยังสำมำรถรองรับหัวข้อและคดีเพ่ิมขึ้นได้
เพ่ือเพ่ิมควำมฉลำดของ Chatbot ให้มำกขึ้น 

กำรต่อยอดสำมำรถท ำได้ทั้งในแนวลึก คือ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้คดี
ตัวอย่ำงได้มำกขึ้นมำกกว่ำ 19 คดี เพื่อที่จะสำมำรถตอบค ำถำมเกี่ยวกับ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ได้
อย่ำงสมบูรณ์มำกที่สุด 

กำรต่อยอดอีกทำงคือในแนวกว้ำง ได้แก่ กำรเพ่ิมหัวข้อประเด็น ให้มำกกว่ำ
ประเด็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งเพียงประเด็นเดียว ซึ่งจะสำมำรถขยำยฐำนผู้ใช้ให้มำกข้ึนได้ 

คดีท่ีน ำมำใช้ควรจะไม่จ ำกัดอยู่ที่ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดอย่ำงเดียว 
เนื่องจำกยังมีจ ำนวนคดีที่น้อย ให้พิจำรณำคดีท่ีตัดสินจำกค ำวินิจฉัย เช่น จำกผู้ว่ำรำชกำร หรือ 
กระทรวงมหำดไทย และไม่ข้ึนสู่กระบวนกำรศำล จะมีจ ำนวนเยอะกว่ำมำก หรืออีกทำงคือใช้คดีจำก
ศำลฎีกำ จะมีจ ำนวนคดีและควำมครอบคลุมที่มำกกว่ำมำก 

 
5.4.2 ความสามารถของเครื่องมือการพัฒนา Chatbot 

เนื่องจำกปัจจุบันกำรใช้งำนโปรแกรม Dialogflow ยังมีประสิทธิภำพไม่ดีนัก 
เนื่องจำกต้องเป็นกำรใส่ข้อมูลทีละ Intent โดยไม่มีระบบอัตโนมัติ หำกในอนำคตสำมำรถพัฒนำ
โปรแกรมท่ีสำมำรถท ำงำนผ่ำนแผนผังต้นไม้ และสำมำรถส่งออกเป็นไฟล์ชนิด Json ไปยังโปรแกรม 
Dialogflow ได้จะท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพขึ้นเป็นอย่ำงมำก 
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5.4.3 การต่อยอดเพื่อความยั่งยืน 
ควำมสำมำรถของปัญญำประดิษฐ์ในทุกระบบ จะขึ้นอยู่กับจ ำนวนข้อมูลที่มีอยู่

ในฐำนข้อมูล รวมถึงกำรสร้ำงแผนภูมิกำรแปลควำมหมำยของข้อมูล และ ควำมหมำยของข้อมูลในแต่
ละบริบท ซึ่งจะชี้น ำกำรเรียนรู้ของปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งเมื่อใช้งำนร่วมกับ Chatbot จะท ำให้สำมำรถ
แปลควำมค ำถำม และ ค้นหำค ำส ำคัญได้ดีขึ้น    

จำกงำนวิจัยนี้ พบควำมยั่งยืนของโครงกำรนี้จะต้องมีกำรเพ่ิม และ ปรับปรุง ข้อ
กฎหมำยท้องถิ่น และ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎหมำยท้องถิ่น อย่ำงสม่ ำเสมอ และ เป็นปัจจุบัน  
รวมถึงข้อเสนอแนะ ที่ให้บรรจุกำรสร้ำงบทสนทนำด้ำนข้อกฎหมำยท้องถิ่นให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ
หลักสูตรอบรมของ วิทยำลัยกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ   ให้ผู้เข้ำอบรมกับสถำบัน
พระปกเกล้ำ ได้ศึกษำกำรท ำบทสนทนำเพื่อกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นขั้นตอนขึ้น และน ำเข้ำเป็นสอน 
Chatbot อยู่เสมอ เพ่ือที่จะท ำให้กำรพัฒนำต่อเนื่องและยั่งยืนได้ 
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(กำรพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล เพรำะเหตุศำลล้มละลำยกลำงมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคล
ล้มละลำย) 
(ระหว่ำง ว. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ ๑ นำยกเทศมนตรีต ำบล ที่ ๒ ปลัดเทศบำลต ำบล  
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ข้อเท็จจริงย่อ 
 ขณะผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งจำก
กรมบังคับคดีว่ำ ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคล
ล้มละลำย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงรำยงำนให้ นำยอ ำเภอทรำบและนำยอ ำเภอได้รำยงำนต่อผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ พร้อมเสนอควำมเห็นว่ำผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลเนื่องจำกเป็น
บุคคลล้มละลำย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรที่ศำลล้มละลำยกลำงมีค ำพิพำกษำให้ผู้
ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลำย มีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลำยตั้งแต่วันที่ศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำด ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๔๖ จึงมีค ำสั่งให้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพในวันดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดี
อุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มีค ำพิพำกษำฎีกำ
วำงหลักไว้ว่ำ ล้มละลำยหมำยถึง ศำลพิพำกษำให้ล้มละลำย กรณีศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดแก่
ผู้ใด ยังถือไม่ได้ว่ำผู้นั้นตกเป็นบุคคลล้มละลำย เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลำย
ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลล้มละลำยตั้งแต่วันดังกล่ำว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๔ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนค ำวินิจฉัยที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกภำพจำกเดิมวันที่ ๘ ก.ค. 
๒๕๔๖ เป็นตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๔๗  ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำงที่ให้ผู้ฟ้อง
คดีเป็นบุคคลล้มละลำยยังไม่ถึงที่สุดโดยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ กำรที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
วินิจฉัยให้พ้นจำกสมำชิกภำพของสมำชิกเทศบำล จึงเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็น
กำรละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ท ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขำดรำยได้ จึงขอให้ศำลมีค ำ
พิพำกษำให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่ำเสียหำยและระงับกำรเลือกตั้งไว้ก่อน ซึ่ งต่อมำศำลปกครองชั้นต้น
พิพำกษำยกฟ้อง 
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ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบล ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๗ เป็นกำรกระท ำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ถ้ำเป็นกำรละเมิด  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
  มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติว่ำสมำชิกภำพ
ของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลงเมื่อขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมส ำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตำมท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งมำตรำ ๒๑ (๓) แห่ง พ.ร.บ. 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๒ บัญญัติว่ำ บุคคลล้มละลำยซึ่งศำลยังไม่สั่งให้พ้น
จำกคดี ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงเห็นได้ว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลจะ
สิ้นสุดลงเมื่อเป็นบุคคลล้มละลำย เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำดผู้ฟ้องคดีเม่ือวันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๔๖ และมีค ำพิพำกษำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลำย
เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลล้มละลำยตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็น
วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลำย ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค ำวินิจฉัยให้ผู้
ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๗ จึงเป็นกำรกระท ำ
โดยชอบด้วยกฎหมำย และไม่เป็นกำรกระท ำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๕ จึงไม่จ ำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
 
ค าพิพากษา 
  พิพำกษำยกฟ้อง 
 
Dialogue (อ.๒๒๙/๒๕๕๒) 
ถำม – ขอสอบถำม 

ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

    เมืองพัทยำ 

    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม – เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม – พ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 

  นำยกเทศมนตรี 
  รองนำยกเทศมนตรี 
  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
  ประธำนสภำเทศบำล 
  รองประธำนสภำเทศบำล 
  สมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –  สมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ – ประเด็นไหน 
ถำม – ถูกศำลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลำย 
ตอบ – ศำลล้มละลำยมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลำยแล้ว 
ถำม – ศำลล้มละลำยสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลำยแล้ว  
ตอบ – คดีล้มละลำยอยู่ขั้นตอนไหน  
ถำม - อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ  
ตอบ –ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
ถำม - ยังไม่ถึงท่ีสุด 
ตอบ – เมื่อศำลล้มละลำยพิพำกษำเป็นบุคคลล้มละลำย ท ำให้สมำชิกภำพของสมำชิกคนดังกล่ำว
สิ้นสุดลง คือต้องพ้นจำกต ำแหน่ง  
ถำม – ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๑ 
(๓) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล พ.ศ. ๒๔๘๒ 
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ถำม – พ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ 
ตอบ – ตั้งแต่วันที่ศำลล้มละลำยมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย 
ถำม – ต้องให้คดีล้มละลำยถึงที่สุดก่อนหรือไม่ 
ตอบ – ไม่จ ำเป็นต้องคดีถึงที่สุด 
 
ก.๒ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๑๕/๒๕๔๙ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียในสัญญำฯ กรณีท ำสัญญำขำยน้ ำมันให้
เทศบำลก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล) 
(ระหว่ำง ท. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
 ผู้ฟ้องคดีท ำสัญญำขำยน้ ำมันให้กับเทศบำลต ำบล น. จ ำนวน ๑๘๗.๖๒ ลิตร เป็นเงิน ๒,๖๐๐ 
บำท ขณะนั้นนำย ท. เป็นนำยกเทศมนตรี สัญญำดังกล่ำวมีก ำหนดส่งมอบภำยใน ๑๔ วัน และผู้ฟ้อง
คดีได้ส่งมอบน้ ำมันให้แก่เทศบำลในวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล น. และผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล น. ต่อมำ ผู้
ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยว่ำ ผู้ฟ้องคดีกระท ำกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ  ๑๘ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ผู้ฟ้องคดีท ำกับเทศบำลท ำให้ผู้ ฟ้องคดีต้องพ้นจำกสมำชิกภำพ
ของสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำกลำง ตำมมำตรำ  ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน 
 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง เพรำะในวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๕ 
มิได้มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยน้ ำมัน เป็นกำรช ำระหนี้ที่คู่สัญญำมีหน้ำที่ต่อกัน และกำรท ำสัญญำดังกล่ำว
ได้กระท ำขณะที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ฟ้องคดีได้มีกำรส่งมอบน้ ำมันในวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำตำมสัญญำอันเป็นวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีสมำชิกภำพ
เป็นสมำชิกสภำเทศบำลแล้วก็ตำม ก็ไม่ท ำให้กำรกระท ำของผู้ฟ้องคดีตำมสัญญำดังกล่ำวที่ผู้ฟ้องคดีได้
ท ำไว้ล่วงหน้ำเป็นกำรกระท ำที่มิชอบด้วยกฎหมำย แม้ว่ำในวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๕ จะเป็นวัน
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยก็ตำม ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ทรำบ
แน่ว่ำจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ในกำรท ำสัญญำของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้
อ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำท ำสัญญำ  
  จึงขอให้ศำลมีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำ ดังนี้ ๑. เพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้อง
คดีพ้นจำกสมำชิกภำพกำรเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำกลำง ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
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๐๘๔๑.๔/๖๖๓๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๔๗ ๒. ขอให้วินิจฉัยว่ำผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ทำงตรงหรือทำงอ้อมกับเทศบำลต ำบลนำกลำง และสมำชิกภำพของผู้ฟ้องคดียังไม่สิ้นสุดลง 
 
 
 
 ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกภำพกำรเป็นสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 

๑. กำรส่งมอบน้ ำมันในวันเลือกตั้งสมำชิกสภำ ก่อนเวลำเสร็จสิ้นกำรเลือกตั้ง เป็นกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำที่ท ำไว้ก่อนหน้ำนั้น กำรส่งมอบสินค้ำดังกล่ำวจึงเป็นกำรเสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเป็น
สมำชิกสภำเทศบำลและถึงแม้ว่ำผู้ฟ้องคดีจะได้รับเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำเทศบำลในวันดังกล่ำว ก็ไม่
อำจถือว่ำผู้ฟ้องคดีในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำมำมีประโยชน์ได้เสียกับเทศบำล 

๒. หลังจำกผู้ฟ้องคดีได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลแล้วไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้ฟ้องคดีได้
กระท ำกำรใดหลังจำกที่ได้เป็นสมำชิก สภำเทศบำลอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๓. แม้ว่ำสัญญำซื้อขำยน้ ำมันดังกล่ำวจะมีกำรก ำหนดหน้ำที่ให้ผู้ขำยต้องรับผิดในควำมช ำรุด
บกพร่องภำยใน ๑ ปี หลังจำกส่งมอบสินค้ำแล้วก็ตำม ก็เป็นกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดของผู้ฟ้อง
คดีที่ต้องรับผิดต่อเทศบำลตำมข้อสัญญำที่ท ำไว้ ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย แม้ว่ำระยะเวลำในกำร
ก ำหนดควำมรับผิดดังกล่ำวจะอยู่ระหว่ำงผู้ฟ้องคดีเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ก็มิใช่ประเด็นที่ท ำให้ผู้
ฟ้องคดีกระท ำผิดกรณีที่เป็นสมำชิกสภำเทศบำลกระท ำกำรมีส่วนได้เสียกับเทศบำลตำมมำตรำ ๑๘ 
ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖  
 
ค าพิพากษา  
 ให้เพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกภำพกำรเป็นสมำชิกสภำ
ต ำบล เพรำะเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
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Dialogue (อ.๑๑๕/๒๕๔๙) 
 
ถำม -  ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    เมืองพัทยำ 
    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม – เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม –  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 

  นำยกเทศมนตรี  
  รองนำยกเทศมนตรี 
  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
  ประธำนสภำเทศบำล 
  รองประธำนสภำเทศบำล 
  สมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –  สมำชิกสภำเทศบำล  
ตอบ –  ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – ท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง   

สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
ถำม –  สัญญำซื้อขำย (น้ ำมัน) 
ตอบ –  สมำชิกสภำเทศบำลเกี่ยวพันอย่ำงไรกับสัญญำซื้อขำยน้ ำมัน 
ถำม –  สมำชิกสภำเทศบำลเป็นคู่สัญญำซื้อขำยน้ ำมันกับเทศบำล 
ตอบ –  ท ำสัญญำเมื่อไหร่ 
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  ก่อนเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
 ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล   
 ขณะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –   ก่อนเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ –  ส่งมอบน้ ำมันเมื่อไหร่   
  ก่อนเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 

 ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล   
 ขณะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –   ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ –  ตำมค ำถำม ไม่ถือว่ำสมำชิกสภำเทศบำลคนนี้เข้ำไปมีประโยชน์ได้เสียกับเทศบำล และเห็นว่ำ

ไม่พ้นจำกต ำแหน่ง   
ถำม –   ขอทรำบเหตุผล 
ตอบ –  สมำชิกสภำเทศบำลคนนี้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลตั้งแต่วันเลือกตั้ง แต่ได้ท ำสัญญำกับ

เทศบำลก่อนที่จะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล จึงเป็นกำรกระท ำที่ชอบด้วยกฎหมำย กำรส่งมอบ
น้ ำมันเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ท ำกันไว้ก่อนเป็นสมำชิกสภำเทศบำลตำมหน้ำที่ของผู้ขำยที่
มีต่อเทศบำลในฐำนะคู่สัญญำ จึงไม่ถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำที่เทศบำลนั้นเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลนั้น หรือที่เทศบำลนั้น
จะกระท ำท่ีจะท ำให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง  

ถำม - สัญญำซื้อขำยน้ ำมันก ำหนดให้ผู้ขำยต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องภำยใน ๑ ปี หลังจำกส่ง
มอบสินค้ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เป็นสมำชิกสภำเทศบำลแล้ว จะเป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่ง
เพรำะมีส่วนได้เสียในสัญญำหรือไม่  

ตอบ - ไม่พ้นจำกต ำแหน่ง 
ถำม - ขอทรำบเหตุผล 
ตอบ -  เพรำะเป็นกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดของสมำชิกสภำเทศบำลผู้ขำยที่ต้องรับผิดต่อ

เทศบำลตำมข้อสัญญำที่ท ำไว้กับเทศบำล ส่วนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกสมำชิกสภำ
เทศบำลผู้ขำย แม้ระยะเวลำก ำหนดควำมรับผิดจะอยู่ระหว่ำงเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ก็ไม่ใช่
เหตุที่ท ำให้สมำชิกสภำเทศบำลมีส่วนได้เสียกับเทศบำลที่จะท ำให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - มำตรำ ๑๘ ทวิ และมำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖   
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ก.๓ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๙๔๘/๒๕๕๕ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียในสัญญำฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำเทศบำลในระหว่ำงต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงที่ท ำก่อนเป็น
สมำชิกสภำเทศบำล) 
(ระหว่ำง บ. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ ๑ กรมกำรปกครอง ที่ ๒ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหำดไทย  ที่ ๓ จังหวัด ที่ ๔ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
  ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ห. เมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม 
๒๕๔๕ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธำนสภำเทศบำลต ำบล ห. ต่อมำมีสมำชิกสภำเทศบำลร้องเรียน
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ขอให้วินิจฉัยสมำชิกภำพของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้
ตรวจสอบและมีค ำวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๘ ว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อมในสัญญำที่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. ท ำไว้กับเทศบำล ตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่ง พ.ร.บ. 
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๔๘ 
อันมีผลให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๙ (๖) แห่ง
พระรำชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๔๙ แจ้งต่อผู้ฟ้องว่ำ 
กระทรวงมหำดไทยได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำก
ต ำแหน่งดังกลำ่วเป็นที่สุดตำมกฎหมำย จึงไม่ต้องรำยงำนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย) เพ่ือด ำเนินกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ขอให้ศำล
มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้เพิกถอนค ำสั่งหรือค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีท่ีวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของผู้
ฟ้องคดีสิ้นสุดลง และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ำรับต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ห. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๑ มีค ำสั่งให้เทศบำลคืนเงินค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕๑,๘๐๐ บำท ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 
(กรมกำรปกครอง) และท่ี ๓ (ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงมหำดไทย) ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๐๑,๘๐๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละเจ็ด
กึ่งต่อปีของต้นเงินจ ำนวนดังกล่ำวนับตั้งแต่วันถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 
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ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
  ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำมหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๘ ที่วินิจฉัยให้
สมำชิกภำพผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่ำ ผู้ฟ้องคดีมี
พฤติกรรมหรือกำรกระท ำใดที่ท ำให้ผู้ฟ้องคดีเข้ำลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
ในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลหรือที่เทศบำลจะกระท ำอันท ำ
ให้สมำชิกภำพสมำชิกสภำเทศบำลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงหรือไม่  และเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อผู้ฟ้อง
คดีหรือไม่ หำกเป็นกำรกระท ำละเมิด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนพร้อม
ดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด  
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
  เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ เทศบำลต ำบล ห. เข้ำท ำสัญญำกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. 
สองสัญญำ สัญญำจ้ำงฉบับเลขท่ี ๔/๒๕๔๕ เทศบำลตรวจรับงำนในวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๔๕ และ
สัญญำจ้ำงฉบับเลขที่ ๖/๒๕๔๕ เทศบำลต ำบลตรวจรับงำนภำยในวันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๔๕ ซ่ึง
สัญญำทั้งสองฉบับได้ก ำหนดไว้ว่ำ ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องของงำนภำยในระยะเวลำ
สองปีนับแต่วันตรวจรับงำน ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลเมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม 
๒๕๔๕ นำง ส. ภรรยำของผู้ฟ้องคดีได้เข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๔๕ และได้ออกจำกกำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดดังกล่ำวเมื่อวันที่ ๒๕ 
ธันวำคม ๒๕๔๖ เห็นได้ว่ำ แม้ในขณะผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลเมื่อวันที่ ๕ 
ตุลำคม ๒๕๔๕ จะอยู่ในช่วงระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. ต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำม
เสียหำยที่เกิดจำกงำนจ้ำงกับเทศบำลตำมข้อ ๖ ของสัญญำจ้ำงเลขที่ ๔/๒๕๔๕ และสัญญำจ้ำงเลขที่ 
๖/๒๕๔๕ ก็ตำม แต่ควำมรับผิดดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ส. ที่ต้องรับผิดต่อเทศบำล ตำมข้อก ำหนดในสัญญำที่ได้ท ำไว้กับเทศบำลในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย
เท่ำนั้น มิใช่เป็นกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำกับ
เทศบำลต ำบล ห. ตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับหลังจำกที่ผู้ฟ้องคดีเข้ำด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล ก็ไม่ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงในส ำนวนคดีว่ำผู้ฟ้องคดีได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือให้ประโยชน์
อย่ำงใดๆ แก่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. กรณีจึงฟังไม่ได้ว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมหรือกำรกระท ำใดท่ีท ำให้ผู้
ฟ้องคดีเข้ำลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำหรือ
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ในกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลหรือท่ีเทศบำลจะกระท ำตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว อันท ำให้สมำชิกภำพสมำชิกสภำเทศบำลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๙ (๖) แห่ง
พระรำชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำมหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม 
๒๕๔๘ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 
ค าพิพากษา  
  พิพำกษำให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตำมหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม 
๒๕๔๘ ที่วินิจฉัยให้สมำชิกภำพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๓ ตุลำคม 
๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ช ำระค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ ำนวน ๑๔๘,๐๐๕ บำท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีของต้นเงินจ ำนวนดังกล่ำวนับตั้งแต่วันถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่ำจะช ำระเสร็จ  
 
Dialogue (อ.๙๔๘/๒๕๕๕) 
 
ถำม -  ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    เมืองพัทยำ 
    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม – เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม –  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 

  นำยกเทศมนตรี 
  รองนำยกเทศมนตรี 
  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
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  ประธำนสภำเทศบำล 
  รองประธำนสภำเทศบำล 
  สมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –  สมำชิกสภำเทศบำล  
ตอบ –  ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – ท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง   

สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
ถำม –  สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (ถนน) 
ตอบ -  เทศบำลท ำสัญญำจ้ำงกับใคร ( บริษัท   ห้ำงหุ้นส่วน    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด   

ร้ำนค้ำ   
 นำยกเทศมนตรี   สมำชิกสภำเทศบำล   อ่ืนๆ ระบุ..........) 

ถำม - ท ำกับ  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
ตอบ – นำยกเทศมนตรีเกี่ยวพันกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดอย่ำงไร ( หุ้นส่วนผู้จัดกำร   หุ้นสว่นไม่

จ ำกัดควำมรับผิด    หุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผิด   อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม –  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ตอบ –  เป็นผู้ลงนำมในสัญญำจ้ำงในฐำนะหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ถำม –  ถูกต้อง 
ตอบ –  ท ำสัญญำเมื่อไหร่ 
ตอบ – ท ำสัญญำเมื่อไหร่ (สมำชิกฯ) 
   ก่อนวันเลือกตั้งสมำชิกสภำทศบำล 

 ในวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 
 หลังวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –   ก่อนวันเลือกตั้งสมำชิกสภำทศบำล 
ตอบ –  ส่งมอบงำนตำมสัญญำจ้ำงเมื่อไหร่  
   ก่อนวันเลือกตั้งสมำชิกสภำทศบำล 

 ในวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 
 หลังวันเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –   ก่อนวันเลือกตั้งสมำชิกสภำทศบำล 
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ตอบ - ตรวจรับงำนจ้ำงแล้วหรือไม่ 
ถำม - ตรวจรับงำนจ้ำงแล้ว 
ตอบ - จ่ำยเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงแล้วหรือไม่ 
ถำม - จ่ำยเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
ตอบ - สัญญำจ้ำงก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องของงำนภำยในระยะเวลำ

เท่ำใด 
ถำม - สองปีนับแต่วันตรวจรับงำน 
ตอบ –  มีส่วนได้เสียในสัญญำจ้ำงอย่ำงไร  
ถำม - ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลในระหว่ำงสองปีให้ต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องของ

งำนจ้ำง 
ตอบ - หลังจำกเป็นสมำชิกสภำเทศบำลแล้ว งำนจ้ำงเคยเกิดควำมช ำรุดบกพร่องหรือไม่ 

 งำนจ้ำงไม่เคยเกิดควำมช ำรุดบกพร่อง   
 งำนจ้ำงเกิดควำมช ำรุดบกพร่อง   

ถำม -  เกิดควำมช ำรุดบกพร่อง 
ตอบ - เกิดควำมช ำรุดบกพร่อง สมำชิกสภำเทศบำลได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ

ให้ประโยชน์แก่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ้ำงหรือไม่ 
 สมำชิกเคยใช้อ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือฯ  (อ.๗๖/๒๕๔๗ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลวังสะพุง) 
 สมำชิกไม่เคยใช้อ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือฯ     

ถำม - สมำชิกไม่เคยใช้อ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือฯ 
ตอบ - ตำมค ำถำม ไม่ถือว่ำสมำชิกสภำเทศบำลคนนี้เข้ำไปมีประโยชน์ได้เสียกับเทศบำล และเห็นว่ำ

ไม่พ้นจำกต ำแหน่ง   
ถำม –   ขอเหตุผล 
ตอบ - ๑) กำรที่จะพิจำรณำว่ำสมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เข้ำท ำกับเทศบำล

ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือทำงอ้อม จะต้องปรำกฏข้อเท็จจริงของกำรได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำ
สัญญำกับเทศบำลในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลนั้น   

 ๒) เมื่อตำมค ำถำมเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำ ส่งมอบงำน และตรวจรับงำนจ้ำงตำมสัญญำก่อนที่
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล จึงย่อมไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จำกกำรเข้ำท ำสัญญำ
จ้ำงกับเทศบำลฯ 
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 ๓) แม้ในขณะได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล จะอยู่ในช่วงระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
ต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกงำนจ้ำงกับเทศบำลตำมสัญญำ
จ้ำงก็ตำม แต่ควำมรับผิดดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดที่ต้องรับผิดต่อเทศบำลตำมข้อก ำหนดในสัญญำที่ได้ท ำไว้กับเทศบำลในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยเท่ำนั้น ไม่ใช่เป็นกรณีที่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำกับเทศบำลที่จะท ำให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลง จึงไม่พ้นจำก
ต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - มำตรำ ๑๘ ทวิ และมำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ก.๔ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๕๕ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เหตุมีส่วนได้เสียในสัญญำฯ เพรำะท ำสัญญำซื้อขำยก่อนเป็นนำยก
ฯ ส่งมอบของทั้งก่อนและหลังจำกเป็นนำยกฯ) (ท ำสัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์) 
(ระหว่ำง ว. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
 ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบล น. เมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๔๙ โดย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้
แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ส่วนนำย ฐ. บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมำยของผู้ฟ้องคดี ได้ท ำสัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๔๙ กับเทศบำล
ต ำบล น. ตำมใบสั่งจ้ำง ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๔๙ ก ำหนดส่งมอบวัสดุตำมสัญญำเป็นรำยวันทุกวัน
จนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๔๙   
 ต่อมำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค ำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ 
วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดย
ทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลต ำบล น. เป็นคู่สัญญำ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) ข้ำงต้น และมีผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ผู้
ฟ้องคดีเห็นว่ำ ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยเหตุผลและขัดต่อควำมเป็นจริง เนื่องจำกมูลเหตุที่ผู้
ถูกฟ้องคดีได้ยกข้ึนกล่ำวอ้ำงในกำรออกค ำสั่งมีท่ีมำจำกกำรที่เทศบำลได้ท ำสัญญำจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
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จำกร้ำนซึ่งมีบุตรชำยของผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้ำของ กำรจัดซื้อวัสดุดังกล่ำวเป็นกำรท ำสัญญำจัดซื้อ ตรวจ
รับและเบิกจ่ำยเงิน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มี
หน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อีกท้ังไม่มีบทบัญญัติมำตรำใดที่จะท ำให้กำรเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลของผู้ฟ้องคดีมีผลย้อนไปถึงสัญญำที่เทศบำลต ำบลนำหว้ำได้ท ำไว้ก่อน 
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อำจยกเหตุที่กระท ำไว้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งมำวินิจฉัยลงโทษผู้ฟ้องคดี
ได้ นอกจำกนั้น บุตรชำยของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้ำของร้ำนก็มิได้อยู่ในควำมอุปกำระดูแลของผู้ฟ้องคดี 
เนื่องจำกได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้ฟ้องคดีกับภรรยำในกำรแยกกำรปกครองดูแลบุตรไว้ กำรใช้ดุลพินิจ
ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงขัดกับหลักเหตุผลและข้อกฎหมำย ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย 
 ขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม 
๒๕๕๐ และให้มีค ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น.  พร้อมทั้ง
คืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้มีค ำสั่งระงับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. 
ที่ก ำหนดไว้ในวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๐ ไว้ก่อนจนกว่ำศำลจะได้มีค ำพิพำกษำในคดีนี้ 
 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎำคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลต ำบล น. 
เป็นคู่สัญญำ และให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 สัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๔๙ ระหว่ำงนำย ฐ. บุตรของผู้ฟ้องคดี
กับเทศบำลต ำบล น. ได้ท ำข้ึนเมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นเวลำก่อนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นนำยกเทศมนตรีต ำบล น. แม้จะมีกำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำก่อนและหลังวันที่ ๙ เมษำยน 
๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีก็ตำม แต่เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้เป็นไปตำม
สัญญำที่ได้ท ำไว้แล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นนำยกเทศมนตรี จึงถือไม่ได้ว่ำผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ 
วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 กำรที่นำย ฐ. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ฟ้องคดีและมีหน้ำที่ต้องอุปกำระบิดำ
มำรดำ ยังไม่พอฟังว่ำผู้ฟ้องคดีกระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
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สัญญำที่บุตรของผู้ฟ้องคดีท ำกับเทศบำล ประกอบกับไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดที่
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้โอกำสในฐำนะที่ตนเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีสร้ำงประโยชน์
แก่ตน อันมีลักษณะเป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่อย่ำงใด  ดังนั้น ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 
ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลนำหว้ำ ตำมมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรค
หนึ่ง (๕) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื่องจำกเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับ
เทศบำลตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 
ค าพิพากษา  
 พิพำกษำให้เพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลง
วันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ตั้งแต่วันที่
ออกค ำสั่ง 
 
Dialogue (อ.๒๕๙/๒๕๕๕) 
ถำม -  ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    เมืองพัทยำ 
    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม – เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม –  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 

  นำยกเทศมนตรี 
  รองนำยกเทศมนตรี 
  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
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  ประธำนสภำเทศบำล 
  รองประธำนสภำเทศบำล 
  สมำชิกสภำเทศบำล 

ถำม –   นำยกเทศมนตรี  
ตอบ – ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – เทศบำลท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง  

 สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
ถำม –   ท ำสัญญำซื้อขำย (หนังสือพิมพ์) 
ตอบ -  เทศบำลท ำสัญญำซื้อขำยกับใคร ( บริษัท   ห้ำงหุ้นส่วน    ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด   

 ร้ำนค้ำ   นำยกเทศมนตรี   สมำชิกสภำเทศบำล   อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม - ท ำกับ  นำย อ.  
ตอบ – นำยกเทศมนตรีเกี่ยวพันกับนำย อ. ( สำมี/ภรรยำ   บิดำ/มำรดำ (พ่อ/แม่)  

พ่อตำ/แม่ยำย (ลูกเขย/ลูกสะใภ้)   ญำติ ระบุ..........  อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม –  เป็นบิดำ/พ่อนำย อ.  
ตอบ – ท ำสัญญำเมื่อไหร่ 
   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 

 เข้ำรับหน้ำที่นำยกเทศมนตรีแล้ว 
ถำม –   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
ตอบ – ส่งมอบเมื่อไหร่  
   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 

 เข้ำรับหน้ำที่นำยกเทศมนตรีแล้ว 
ถำม –   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี และหลังวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี แต่ก่อนแถลง

นโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 
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ตอบ - ตำมค ำถำม ไม่ถือว่ำนำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่
เทศบำลเป็นคู่สัญญำ และเห็นว่ำไม่พ้นจำกต ำแหน่ง   

ถำม –   ขอเหตุผล 
ตอบ - สัญญำซื้อขำย (หนังสือพิมพ์) ระหว่ำงนำย อ. บุตร/ลูกของนำยกเทศมนตรี ท ำขึ้นก่อนได้รับ

เลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี แม้จะมีกำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำทั้งก่อนและหลังวันที่ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี (หลังวันเลือกตั้ง ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่) ก็ตำม แต่
เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้เป็นไปตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้แล้วก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็น
นำยกเทศมนตรี จึงถือไม่ได้ว่ำนำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ  

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
ก.๕ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๕๕ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เหตุมีส่วนได้เสียในสัญญำฯ เพรำะท ำสัญญำซื้อขำยก่อนเป็นนำยก
ฯ ส่งมอบของทั้งก่อนและหลังจำกเป็นนำยกฯ) (ท ำสัญญำซื้อหมึกสัญญำซื้อขำยหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์) 
(ระหว่ำง ว. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
 ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบล น. เมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๔๙ โดย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้
แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ส่วนนำย ฐ. บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมำยของผู้ฟ้องคดี ได้ท ำสัญญำซื้อขำยหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตำมบันทึกตกลงรำคำซื้อ
ขำยวัสดุ ลงวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๔๙ ก ำหนดส่งมอบวัสดุภำยในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๔๙ 
 ต่อมำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค ำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ 
วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดย
ทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลต ำบล น. เป็นคู่สัญญำ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) ข้ำงต้น และมีผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ผู้
ฟ้องคดีเห็นว่ำ ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยเหตุผลและขัดต่อควำมเป็นจริง เนื่องจำกมูลเหตุที่ผู้
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ถูกฟ้องคดีได้ยกข้ึนกล่ำวอ้ำงในกำรออกค ำสั่งมีท่ีมำจำกกำรที่เทศบำลได้ท ำสัญญำซื้อขำยหมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตำมบันทึกตกลงรำคำซื้อขำยวัสดุ ลงวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๔๙ จำกร้ำนซึ่งมี
บุตรชำยของผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้ำของ กำรจัดซื้อวัสดุดังกล่ำวเป็นกำรท ำสัญญำจัดซื้อ ตรวจรับและเบิก
จ่ำยเงิน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีหน้ำที่เก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อีกท้ังไม่มีบทบัญญัติมำตรำใดที่จะท ำให้กำรเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีต ำบลของผู้ฟ้องคดีมีผลย้อนไปถึงสัญญำที่เทศบำลได้ท ำไว้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อำจ
ยกเหตุที่กระท ำไว้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งมำวินิจฉัยลงโทษผู้ฟ้องคดีได้ นอกจำกนั้น 
บุตรชำยของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้ำของร้ำนก็มิได้อยู่ในควำมอุปกำระดูแลของผู้ฟ้องคดี เนื่องจำกได้มี
ข้อตกลงระหว่ำงผู้ฟ้องคดีกับภรรยำในกำรแยกกำรปกครองดูแลบุตรไว้ กำรใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้อง
คดีจึงขัดกับหลักเหตุผลและข้อกฎหมำย ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 ขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม 
๒๕๕๐ และให้มีค ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น.  พร้อมทั้ง
คืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้มีค ำสั่งระงับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. 
ที่ก ำหนดไว้ในวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๐ ไว้ก่อนจนกว่ำศำลจะได้มีค ำพิพำกษำในคดีนี้ 
 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎำคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลต ำบล น. 
เป็นคู่สัญญำ และให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 สัญญำซื้อขำยหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงนำย ฐ. บุตรของผู้ฟ้องคดีกับ
เทศบำลต ำบล น. ได้ท ำขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นเวลำก่อนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้
เป็นนำยกเทศมนตรีต ำบล น. แม้จะมีกำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๔๙ 
ภำยหลังวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี และเป็นเวลำ
ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะแถลงนโยบำยและเข้ำรับหน้ำที่ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีในวันที่ ๒๓ พฤษภำคม 
๒๕๔๙ แต่เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้เป็นไปตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้แล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเลือกตั้งให้
เป็นนำยกเทศมนตรี จึงถือไม่ได้ว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่
เทศบำลเป็นคู่สัญญำ ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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 กำรที่นำย ฐ. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ฟ้องคดีและมีหน้ำที่ต้องอุปกำระบิดำ
มำรดำ ยังไม่พอฟังว่ำผู้ฟ้องคดีกระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำที่บุตรของผู้ฟ้องคดีท ำกับเทศบำล ประกอบกับไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดที่
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้โอกำสในฐำนะที่ตนเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีสร้ำงประโยชน์
แก่ตน อันมีลักษณะเป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่อย่ำงใด  ดังนั้น ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 
ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลนำหว้ำ ตำมมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรค
หนึ่ง (๕) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื่องจำกเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับ
เทศบำลตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 
ค าพิพากษา  
 พิพำกษำให้เพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลง
วันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ตั้งแต่วันที่
ออกค ำสั่ง 
 
Dialogue (อ.๒๕๙/๒๕๕๕) 
ถำม -  ขอสอบถำม 
ตอบ-  เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
       เทศบาล 

     องค์การบริหารส่วนต าบล 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เมืองพัทยา 
     กรุงเทพมหานคร 

ถำม – เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม –  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต าแหน่งอะไร 

  นายกเทศมนตรี 
  รองนายกเทศมนตรี 
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  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ประธานสภาเทศบาล 
  รองประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาล 

ถำม –   นำยกเทศมนตรี  
ตอบ – ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – เทศบำลท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง  

 สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
ถำม –   ท ำสัญญำซื้อขำย (หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) 
ตอบ -  เทศบำลท ำสัญญำซื้อหนังสือพิมพ์กับใคร ( บริษัท   ห้ำงหุ้นส่วน    ห้ำงหุ้นส่วน

จ ำกัด   
 ร้ำนค้ำ   นำยกเทศมนตรี   สมำชิกสภำเทศบำล   อ่ืนๆ ระบุ..........) 

ถำม - ท ำกับ  นำย อ.  
ตอบ – นำยกเทศมนตรีเกี่ยวพันกับนำย อ. ( สำมี/ภรรยำ   บิดำ/มำรดำ (พ่อ/แม่)  

พ่อตำ/แม่ยำย (ลูกเขย/ลูกสะใภ้)   ญำติ ระบุ..........  อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม –  เป็นพ่อนำย อ.  
ตอบ – ท ำสัญญำเมื่อไหร่ 
   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 

 เข้ำรับหน้ำที่นำยกเทศมนตรีแล้ว 
ถำม –   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
ตอบ – ส่งมอบเมื่อไหร่  
   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 

 เข้ำรับหน้ำที่นำยกเทศมนตรีแล้ว 
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ถำม –   หลังวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพ่ือเข้ำรับหน้ำที่ 
ตอบ - ตำมค ำถำม ไม่ถือว่ำนำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่

เทศบำลเป็นคู่สัญญำ และเห็นว่ำไม่พ้นจำกต ำแหน่ง   
ถำม –   ขอเหตุผล 
ตอบ - สัญญำซื้อขำยหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ระหว่ำงนำย อ. บุตรของนำยกเทศมนตรี ท ำ

ขึ้นก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี แม้จะมีกำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำหลังวันที่
ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี (หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่) ก็
ตำม แต่เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้เป็นไปตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้แล้วก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็น
นำยกเทศมนตรี จึงถือไม่ได้ว่ำนำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ  

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
ก.๖ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๕๕ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เหตุมีส่วนได้เสียในสัญญำฯ เพรำะท ำสัญญำซื้อขำยก่อนเป็น
นำยกฯ ส่งมอบของทั้งก่อนและหลังจำกเป็นนำยกฯ) (ท ำสัญญำซื้อหมึกสัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์) 
(ระหว่ำง ว. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
 ผู้ฟอ้งคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบล น. เมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๔๙ โดย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้
แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ส่วนนำย ฐ. บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมำยของผู้ฟ้องคดี ได้ท ำสัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๔๙ ตำมใบสั่งซื้อ 
ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ก ำหนดส่งมอบวัสดุตำมสัญญำเป็นรำยวันทุกวันจนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภำคม ๒๕๔๙ 
 ต่อมำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค ำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ 
วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดย
ทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลต ำบล น. เป็นคู่สัญญำ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) ข้ำงต้น และมีผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ผู้
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ฟ้องคดีเห็นว่ำ ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยเหตุผลและขัดต่อควำมเป็นจริง เนื่องจำกมูลเหตุที่ผู้
ถูกฟ้องคดีได้ยกข้ึนกล่ำวอ้ำงในกำรออกค ำสั่งมีท่ีมำจำกกำรที่เทศบำลได้ท ำสัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์
ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๔๙ ตำมใบสั่งซื้อ ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ก ำหนดส่งมอบวัสดุตำม
สัญญำเป็นรำยวันทุกวันจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๔๙ จำกร้ำนซึ่งมีบุตรชำยของผู้ฟ้องคดีเป็น
เจ้ำของ กำรจัดซื้อดังกล่ำวเป็นกำรท ำสัญญำในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อีกท้ังไม่มีบทบัญญัติ
มำตรำใดท่ีจะท ำให้กำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลของผู้ฟ้องคดีมีผลย้อนไปถึงสัญญำที่
เทศบำลได้ท ำไว้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อำจยกเหตุที่กระท ำไว้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งมำ
วินิจฉัยลงโทษผู้ฟ้องคดีได้ นอกจำกนั้น บุตรชำยของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้ำของร้ำนก็มิได้อยู่ในควำม
อุปกำระดูแลของผู้ฟ้องคดี เนื่องจำกได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้ฟ้องคดีกับภรรยำในกำรแยกกำรปกครอง
ดูแลบุตรไว้ กำรใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีจึงขัดกับหลักเหตุผลและข้อกฎหมำย ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้อง
คดีจึงเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 ขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม 
๒๕๕๐ และให้มีค ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น.  พร้อมทั้ง
คืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้มีค ำสั่งระงับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. 
ที่ก ำหนดไว้ในวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๐ ไว้ก่อนจนกว่ำศำลจะได้มีค ำพิพำกษำในคดีนี้ 
 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎำคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลต ำบล น. 
เป็นคู่สัญญำ และให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 สัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๔๙ ตำมใบสั่งซื้อ ลงวันที่ ๒ 
พฤษภำคม ๒๕๔๙ ก ำหนดส่งมอบวัสดุตำมสัญญำเป็นรำยวันทุกวันจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม 
๒๕๔๙ ระหว่ำงนำย ฐ. บุตรของผู้ฟ้องคดีกับเทศบำลต ำบล น. ได้ท ำข้ึนเมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม 
๒๕๔๙ ซ่ึงมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีเจตนำรมณ์
ที่จะห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ฐำนะท่ีตนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสร้ำงประโยชน์ส่วนตนโดยกำรเข้ำท ำ
สัญญำกับเทศบำล  ดังนั้น กำรพิจำรณำว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ จึงต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง
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และพฤติกำรณ์เป็นกรณีๆ ไป เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ในขณะที่นำย ฐ. ท ำสัญญำซื้อขำย
หนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๔๙ กับเทศบำลนั้น แม้จะเป็นเวลำภำยหลังจำกที่ผู้ฟ้องคดี
ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีแล้วก็ตำม แต่ก็เป็นเวลำก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะแถลงนโยบำยและเข้ำ
รับหน้ำที่ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี และผู้อนุมัติให้สั่งซื้อและเบิกจ่ำยเงินตำมสัญญำดังกล่ำว คือ จ่ำ
เอก น. ปลัดเทศบำล ในฐำนะปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรีต ำบล น. มิใช่กำรกระท ำของผู้ฟ้องคดี 
 กำรที่นำย ฐ. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ฟ้องคดีและมีหน้ำที่ต้องอุปกำระบิดำ
มำรดำ ยังไม่พอฟังว่ำผู้ฟ้องคดีกระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำที่บุตรของผู้ฟ้องคดีท ำกับเทศบำล ประกอบกับไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดที่
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้โอกำสในฐำนะที่ตนเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีสร้ำงประโยชน์
แก่ตน อันมีลักษณะเป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่อย่ำงใด  ดังนั้น ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 
ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลนำหว้ำ ตำมมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรค
หนึ่ง (๕) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื่องจำกเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับ
เทศบำลตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 
ค าพิพากษา  
 พิพำกษำให้เพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตำมค ำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ลง
วันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล น. ตั้งแต่วันที่
ออกค ำสั่ง 
 
Dialogue (อ.๒๕๙/๒๕๕๕) 
ถำม -  ขอสอบถำม 
ตอบ-  เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
       เทศบาล 

     องค์การบริหารส่วนต าบล 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เมืองพัทยา 
     กรุงเทพมหานคร 

ถำม – เทศบำล 
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ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม –  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต าแหน่งอะไร 

  นายกเทศมนตรี 
  รองนายกเทศมนตรี 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ประธานสภาเทศบาล 
  รองประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาล 

ถำม –   นำยกเทศมนตรี  
ตอบ – ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – เทศบำลท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง   

สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
ถำม –   ท ำสัญญำซื้อขำย (หนังสือพิมพ์) 
ตอบ -  เทศบำลท ำสัญญำซื้อขำย (หนังสือพิมพ์) กับใคร ( บริษัท   ห้ำงหุ้นส่วน   

  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด   ร้ำนค้ำ   นำยกเทศมนตรี   สมำชิกสภำเทศบำล   
 อ่ืนๆ ระบุ..........) 

ถำม - ท ำกับ  นำย อ.  
ตอบ – นำยกเทศมนตรีเกี่ยวพันกับนำย อ. ( สำมี/ภรรยำ   บิดำ/มำรดำ (พ่อ/แม่)  พ่อตำ/

แม่ยำย (ลูกเขย/ลูกสะใภ้)   ญำติ ระบุ..........  อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม –  เป็นพ่อนำย อ.  
ตอบ – ท ำสัญญำเมื่อไหร่ 
   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 

 เข้ำรับหน้ำที่นำยกเทศมนตรีแล้ว 
ถำม –   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 
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ตอบ - ใครเป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อ 
ถำม - ปลัดเทศบำลในฐำนะปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี 
ตอบ - ใครเป็นผู้ลงนำมในสัญญำ 
ถำม - ปลัดเทศบำลในฐำนะปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี 
ตอบ – ส่งมอบของที่ซื้อขำย (หนังสือพิมพ์) เมื่อไหร่  
   ก่อนวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพื่อเข้ำรับหน้ำที่ 

 เข้ำรับหน้ำที่นำยกเทศมนตรีแล้ว 
ถำม –   หลังวันเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี แต่ก่อนแถลงนโยบำยเพ่ือเข้ำรับหน้ำที่ 
ตอบ - ใครเป็นผู้สั่งเบิกจ่ำยเงินค่ำหนังสือพิมพ์ 
ถำม - ปลัดเทศบำลในฐำนะปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี 
ตอบ - หลังจำกแถลงนโยบำยและเข้ำรับหน้ำที่แล้ว นำยกเทศมนตรีได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่เก่ียวข้องกับ

สัญญำซื้อขำย (หนังสือพิมพ์) หรือไม่ 
ถำม - ไม่มี 
ตอบ - ตำมค ำถำม ไม่ถือว่ำนำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่

เทศบำลเป็นคู่สัญญำ และเห็นว่ำไม่พ้นจำกต ำแหน่ง   
ถำม –   ขอเหตุผล 
ตอบ - ๑) ข้อห้ำมเรื่องกำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ มีเจตนำรมณ์ท่ีจะห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ฐำนะ

ที่ตนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสร้ำงประโยชน์ส่วนตนโดยกำรเข้ำท ำสัญญำกับเทศบำล  ดังนั้น 
กำรพิจำรณำว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ จึงต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์เป็น
กรณีๆ ไป 
๒) ในขณะที่นำย อ. ท ำสัญญำซื้อขำยหนังสือพิมพ์ กับเทศบำล แม้จะเป็นเวลำภำยหลังจำก
ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีแล้วก็ตำม แต่ก็เป็นเวลำก่อนที่จะแถลงนโยบำยและเข้ำรับหน้ำ
ที่ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี และปลัดเทศบำลต ำบลนำหว้ำ ในฐำนะปฏิบัติหน้ำที่แทน
นำยกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้สั่งซื้อและเบิกจ่ำยเงินตำมสัญญำซื้อขำย มิใช่นำยกเทศมนตรี 
จึงถือไม่ได้ว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็น
คู่สัญญำ ที่จะต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 



  82 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ถำม - นำย อ. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของนำยกเทศมนตรีและมีหน้ำที่ต้องอุปกำระบิดำ
มำรดำเป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีหรือไม่ 

ตอบ - เหตุที่ถำมยังไม่เป็นเหตุท ำให้นำยกเทศมนตรีกระท ำกำรอันเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่บุตรของตนท ำกับเทศบำล  

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 
ก.๗ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๐๙/๒๕๕๔ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เพรำะเหตุมีส่วนได้เสีย สัญญำเช่ำโรงแรมจัดประชุมสัมมนำ ) 
(ระหว่ำง ช. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
 ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ว่ำ นำง ก. (ผู้ร้องสอด) 
นำยกเทศมนตรี ได้อนุมัติโครงกำรประชุมนำยกเทศมนตรีและปลัดเทศบำล ให้จัดที่โรงแรม ข. และ
ลงชื่อเป็นคู่สัญญำในบันทึกตกลงกำรจ้ำง กับอนุมัติโครงกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรสันนิบำต
เทศบำลให้จัดที่โรงแรม ข. โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณของส ำนักปลัดเทศบำล และอนุมัติโครงกำร
ประชุมนำยกเทศมนตรีสตรีทั่วประเทศ ให้จัดที่โรงแรม ข. โดยเบิกจ่ำยงบประมำณส่วนหนึ่งจำก
งบประมำณของเทศบำล ซึ่งรวมรำยได้ของโรงแรม ข. ที่ได้รับจำกกำรจัดประชุมสัมมนำดังกล่ำว
ประมำณ ๗๖๐,๐๐๐ บำท โดยโรงแรม ข. มีนำง ด. บุตรของนำง ก. นำยกเทศมนตรี เป็นกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจจัดกำรแทนบริษัทที่บริหำรโรงแรม ข. พฤติกำรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในสัญญำ หรือกิจกำรที่เทศบำลนครพิษณุโลกกระท ำกับโรงแรม ข. และต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี ต่อมำ ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำวินิจฉัยว่ำ นำง ก. (ผู้ร้องสอด) ไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ หรือกิจกำรที่เทศบำลนครพิษณุโลกกระท ำกับ
โรงแรม ข.  ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำลปกครอง 
 ขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งเพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่ำว 
 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ที่วินิจฉัยว่ำ นำง ก. ขณะด ำรงต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ หรือกิจกำรที่เทศบำล
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นครพิษณุโลกกระท ำกับโรงแรม ข. ของด้วยกฎหมำยหรือไม่ โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่ำ นำง ก. 
มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีหรือไม่ 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 เมื่อกำรอนุมัติของนำง ก ดังกล่ำวได้กระท ำในขณะด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี ซึ่ง
นำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง อนุญำต และอนุมัติเก่ียวกับรำชกำรของเทศบำล ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๔๘ เตรส (๒) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
เทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
พัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๗ ในกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำงทุกวิธีที่ใช้จ่ำย
จำกเงินรำยได้นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ โดยไม่จ ำกัดวงเงิน นอกจำกนี้ นำง ก ยัง
เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้บริหำรท้องถิ่นซึ่งมีดุลพินิจในกำรพิจำรณำหำ
สถำนที่เพ่ือจัดกำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิง
ปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกอบรม กำรดูงำน กำรฝึกงำนหรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนในประเทศ 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๔ 
และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๔ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับในขณะนั้น แม้ว่ำภำยในเขตเทศบำลยังมีโรงแรมที่มี
ควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดประชุมสัมมนำดังกล่ำวได้ในระดับเดียวกับโรงแรม ข. อีกหลำยแห่ง แต่นำง 
ก. ก็เลือกที่จะจัดประชุมสัมมนำที่โรงแรม ข. ทุกครั้ง จึงเห็นได้ว่ำ เทศบำลโดยนำง ก. ขณะด ำรง
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี ได้ใช้อ ำนำจในกำรพิจำรณำเลือกโรงแรม ข. เป็นสถำนที่จัดประชุมสัมมนำ
โดยมีเจตนำที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทเพ่ือให้บริษัทดังกล่ำวมีรำยได้ นำง ก. จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำกับโรงแรม ข. ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นผลให้นำง ก. ต้องตกเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี ตำมมำตรำ ๔๕ (๑๗) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมำตรำ ๔๘ เบญจ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ และกระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ จตุทศ ตำมมำตรำ ๔๘ 
ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
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ค าพิพากษา  
 พิพำกษำให้ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ที่วินิจฉัยว่ำ นำง ก. ขณะด ำรงต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ หรือกิจกำรที่เทศบำล
นครพิษณุโลกกระท ำกับโรงแรม ข. จึงเป็นค ำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
 
Dialogue (อ.๕๐๙/๒๕๕๔) 
ถำม – ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
      เทศบาล 

    องค์การบริหารส่วนต าบล 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เมืองพัทยา 
    กรุงเทพมหานคร 

ถำม –  เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม – กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต าแหน่งอะไร 

  นายกเทศมนตรี 
  รองนายกเทศมนตรี 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ประธานสภาเทศบาล 
  รองประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาล 

ถำม –   นำยกเทศมนตรี  
ตอบ – ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – เทศบำลท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง  

 สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
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ถำม –   ท ำสัญญำเช่ำ (โรงแรมจัดประชุมสัมมนำ) 
ตอบ -  เทศบำลท ำสัญญำเช่ำโรงแรมกับใคร ( บริษัท   ห้ำงหุ้นส่วน    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  

 ร้ำนค้ำ   
 นำยกเทศมนตรี   สมำชิกสภำเทศบำล   อ่ืนๆ ระบุ..........) 

ถำม - ท ำกับ  บริษัท  
ตอบ – นำยกเทศมนตรีเกี่ยวพันกับบริษัทอย่ำงไร ( กรรมกำรผู้จัดกำร   ผู้ถือหุ้น   

 อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม –  เป็นแม่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และเป็นแม่ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนบริษัท 

(ผู้บริหำรโรงแรม) 
ตอบ – ท าสัญญาเมื่อไหร่  
   ก่อนวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 ในวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ 

 เข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีแล้ว 
ถำม –   เข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีแล้ว 
ตอบ – กรณีนี้ถือได้ว่ำ นำยกเทศมนตรีมีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำเช่ำโรงแรมที่เทศบำลเป็น

คู่สัญญำกับบริษัท จึงต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 
ถำม – ขอทรำบเหตุผล 
ตอบ – กำรอนุมัติโครงกำรประชุมสัมมนำโดยใช้โรงแรมของบริษัทเป็นสถำนที่จัดกำรประชุมสัมมนำ 

โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณของเทศบำลในระหว่ำงที่ด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี จึงเห็น
ได้ว่ำนำยกเทศมนตรีได้ใช้อ ำนำจในกำรพิจำรณำเลือกโรงแรมเป็นสถำนที่จัดประชุมสัมมนำ
โดยมีเจตนำที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทเพ่ือให้บริษัทมีรำยได้ 

ถำม – ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ – มำตรำ ๔๕ (๑๗) แห่ง พ.ร.บ. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๕ ประกอบกับมำตรำ ๔๘ เบญจ (๓) มำตรำ ๔๘ เบญจ และมำตรำ ๔๘ จตุทศ มำตรำ 
๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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ก.๘ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๗๑/๒๕๔๙ 
(กำรพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียในสัญญำฯ ยื่นซองเสนอรำคำแทนห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดของพ่ีชำย และเข้ำเจรจำไกล่เกลี่ยกำรปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำง) 
(ระหว่ำง จ., ป., ป. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ ๑ นำยกเทศมนตรีต ำบล ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ 
 เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสำมเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ห.  ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รับมอบอ ำนำจ
จำกพ่ีชำยในนำมของ หจก. ว. ให้ไปยื่นซองสอบรำคำประมูลจ้ำงเหมำขยำยบริกำรน้ ำประปำต่อ
เทศบำล  ต่อมำเทศบำลมีหนังสือหำรือจังหวัดกรณีกำรกระท ำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกำรกระท ำผิด
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ หรือไม่ จังหวัดมีควำมเห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ เป็นเพียงผู้รับมอบ
อ ำนำจให้ยื่นซองสอบรำคำเท่ำนั้น ยังไม่ได้เป็นคู่สัญญำกับเทศบำล ไม่อำจถือได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่ง
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ต่อมำภำยหลังได้มีปัญหำโต้แย้งกันระหว่ำงเทศบำลกับ หจก. ในประเด็น
รูปแบบตำมสัญญำก่อสร้ำง ท ำให้ หจก. ส่งมอบงำนไม่ได้ด้วยเหตุที่เทศบำลเห็นว่ำงำนของผู้รับจ้ำงยัง
ไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำ  จึงได้มีกำรนัดเจรจำไกล่เกลี่ย ณ ที่ท ำกำรของเสมียนตรำจังหวัด ผู้ฟ้องคดีท่ี 
๑ ได้ไปแทนพ่ีชำยและชวนผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไปด้วย กำรเจรจำในวันดังกล่ำว
ก ำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยคนละครึ่งกับผู้รับจ้ำงในกำรก่อสร้ำงเพ่ิมเติม
นอกเหนือจำกรูปแบบในสัญญำ แต่เมื่องำนแล้วเสร็จผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ไม่ยอมออกค่ำใช้จ่ำย ผู้รับจ้ำง
จึงต้องออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด  ต่อมำผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้น ำเอำเทปบันทึกเสียงที่ลักลอบบันทึกเสียง
กำรเจรจำไปร้องเรียนกล่ำวหำว่ำผู้ฟ้องคดีท้ังสำมกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หลังจำกนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว่ำ ผู้
ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้กระท ำกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ท ำให้สมำชิกภำพ
สมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๙ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวก
จึงยื่นหนังสือคัดค้ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ภำยหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ได้มีหนังสือแจ้งผลกำรวินิจฉัยว่ำ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกกระท ำกำรต้องห้ำม และเป็นเหตุให้สมำชิก
ภำพสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลง ตำมมำตรำ ๑๙ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดีได้
อุทธรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระท ำกำร
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และจังหวัดก็เคยวินิจฉัยได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีไม่
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เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำและผู้ฟ้องคดีก็ได้ด ำเนินกำรอุทธรณ์ค ำสั่งมำโดย
ตลอด จึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำลปกครอง 
 ขอให้ศำลปกครองพิพำกษำหรือมีค ำสั่ง ดังนี้ ๑. มีค ำสั่งชะลอกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลไว้ก่อนจนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดของศำลปกครอง ๒. สั่งยกเลิกค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ และ ๓. สั่งยกเลิกหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีท้ังสำมสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกภำพของสมำชิก 
สภำเทศบำลต ำบล ห. ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 ผู้ฟ้องคดีเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ห. ได้รับมอบอ ำนำจจำกพ่ีชำยในนำมของ หจก. ว. 
ให้เป็นผู้มีอ ำนำจยื่นซองสอบรำคำจ้ำงเหมำขยำยเขตบริกำรใช้น้ ำประปำต่อเทศบำลที่ผู้ฟ้องคดีเป็น
สมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในขณะนั้น และได้ไปยื่นซองสอบรำคำงำนประมูลจ้ำงเหมำขยำยเขตบริกำร
น้ ำประปำเทศบำลด้วยตนเอง อีกทั้งเมื่อมีข้อพิพำทเกิดขึ้นระหว่ำงเทศบำล กับ หจก. เกี่ยวกับสัญญำ
จ้ำงดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดีทั้งสำมก็ได้แสดงตนเข้ำเจรจำกับฝ่ำยเทศบำลเพื่อไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพำท จึงถือ
ได้ว่ำผู้ฟ้องคดีทั้งสำมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ ในกิจกำรที่กระท ำให้แก่
เทศบำล ตำมมำตรำ ๑๘ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  

ส่วนกำรที่ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ กล่ำวอ้ำงว่ำ ผู้ฟ้องคดีทั้งสำมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หจก. เพรำะ
ปัจจุบัน หจก. ได้ย้ำยที่ท ำกำรไปอยู่แห่งอ่ืนมิได้อยู่ที่บ้ำนอันเป็นภูมิล ำเนำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กำร
ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้ำเจรจำไกล่เกลี่ยเมื่อเทศบำลมีข้อพิพำทตำมสัญญำกับ หจก. ผู้ฟ้องคดีเข้ำไกล่เกลี่ย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนในเขตเทศบำล และเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกสภำเทศบำล
อีกด้วย มิได้ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ หจก. แต่อย่ำงใด นั้น เห็นว่ำ ข้ออ้ำงดังกล่ำวของผู้
ฟ้องคดีท่ี ๑ ฟังไม่ขึ้น เพรำะกำรที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสำมกระท ำกำรเพื่อประโยชน์ของ หจก. และใน
ขณะเดียวกันก็ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลด้วย  นั้น ผลประโยชน์ทั้งสองด้ำนย่อมขัดแย้งกันอยู่
ในตัว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ในประเด็นนี้จึงฟังไม่ข้ึน 
 
ค าพิพากษา  
 พิพำกษำยกฟ้อง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Dialogue (อ.๗๑/๒๕๔๙) 
ถำม -  ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
      เทศบาล 

    องค์การบริหารส่วนต าบล 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เมืองพัทยา 
    กรุงเทพมหานคร 

ถำม –  เทศบำล 
ตอบ – สอบถำมเรื่องอะไร 
ถำม –  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอบ - ต าแหน่งอะไร 

  นายกเทศมนตรี 
  รองนายกเทศมนตรี 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ประธานสภาเทศบาล 
  รองประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาล 

ถำม –   สมำชิกสภำเทศบำล  
ตอบ –  ประเด็นไหน 
ถำม –  มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ – ท ำสัญญำอะไร ( สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง  สัญญำจ้ำงแรงงำน   สัญญำจ้ำงลูกจ้ำง   

สัญญำซื้อขำย   สัญญำเช่ำ) 
ถำม –  สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
ตอบ -  เทศบำลท ำสัญญำจ้ำงกับใคร ( บริษัท   ห้ำงหุ้นส่วน    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด   

 ร้ำนค้ำ   นำยกเทศมนตรี   สมำชิกสภำเทศบำล   อ่ืนๆ ระบุ..........) 
ถำม - ท ำกับ  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
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ตอบ – สมำชิกสภำเทศบำลเกี่ยวพันกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดอย่ำงไร ( หุ้นส่วนผู้จัดกำร   หุ้นส่วน
ไม่จ ำกัดควำมรับผิด    หุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผิด   อ่ืนๆ ระบุ..........) 

ถำม –  เป็นน้องชำยของหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ตอบ – ท าสัญญาเมื่อไหร่ 
   ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

 ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   
 ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

ถำม –   ขณะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ –  พฤติกำรณ์ที่จะท ำให้มีส่วนได้เสียในสัญญำมีอย่ำงไร 
ถำม - มีข้อพิพำทเกี่ยวกับสัญญำจ้ำง สมำชิกสภำเทศบำลได้แสดงตนเป็นตัวแทนห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด

เข้ำเจรจำกับเทศบำลเพ่ือไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพำท 
ตอบ - ตำมค ำถำม ถือได้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ 

ในกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำล จึงต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
ถำม –   ขอเหตุผล 
ตอบ - ๑) กำรที่จะพิจำรณำว่ำสมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เข้ำท ำกับเทศบำล

ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือทำงอ้อม จะต้องปรำกฏข้อเท็จจริงของกำรได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำ
สัญญำกับเทศบำลในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลนั้น   

 ๒) กำรที่สมำชิกสภำเทศบำลซึ่งเป็นน้องชำยของหุ้นส่วนผู้จัดกำรกระท ำกำรเพ่ือประโยชน์
ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และในขณะเดียวกันก็ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลด้วย 
ผลประโยชน์ทั้งสองด้ำนย่อมขัดแย้งกันอยู่ในตัว  

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - มำตรำ ๑๘ ทวิ และมำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ก.๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๕/๒๕๖๑ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ระหว่ำง ส. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
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ข้อเท็จจริงโดยย่อ  

 ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เนื่องจำกเห็นว่ำ ภรรยำของผู้ฟ้องคดีได้เข้ำมำด ำเนินกำรตำมสัญญำรับจ้ำงเหมำประกอบอำหำร
กลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นเข้ำมำเป็น
คู่สัญญำในฐำนะผู้รับจ้ำงแทนตนในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรจ้ำงกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอันมีผลให้ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำล ศำลปกครองชั้นพิพำกษำยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์
ต่อศำลปกครองสูงสุด 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ภรรยำของผู้ฟ้องคดีท ำ
กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่  
ค าพิพากษา  
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำภรรยำของผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ว่ำเป็นผู้จัดท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นอันสอดคล้องกับค ำให้กำร
พยำน ซึ่งในกำรประชุมดังกล่ำวผู้ฟ้องคดีได้เข้ำร่วมประชุมด้วย และตำมค ำให้กำรพยำนปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำภำยหลังจำกท่ีผู้ฟ้องคดีเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้เห็นชอบให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้ำง
ประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำมข้อเสนอของภรรยำผู้ฟ้องคดี จึงรับฟังได้ว่ำ 
ผู้ฟ้องคดีได้รับทรำบและรู้เห็นกำรกระท ำของภรรยำผู้ฟ้องคดีมำตั้งแต่ต้น รวมทั้งได้มีกำรยินยอมให้มี
กำรด ำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำว จึงถือว่ำผู้ฟ้องคดีอำศัยโอกำสที่ตนด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำกำรใดๆ ในลักษณะเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้ภรรยำโดยชอบด้วยกฎหมำยของตนเข้ำมำเป็นผู้ประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กโดยเชิดบุคคลอ่ืนเป็นคู่สัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้
เสียทำงอ้อมในสัญญำดังกล่ำว มีผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มำตรำ ๖๔/๒ 

วรรคหนึ่ง (๓) มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕)  
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Dialogue (อ.๘๕/๒๕๖๑) 
ถำม  – ขอสอบถำม 

 ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด 
   เทศบำล 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
   เมืองพัทยำ 
   กรุงเทพมหำนคร 
 ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ตอบ - เรื่องอะไร 
 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 
   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ทีป่รึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ถำม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตอบ - สัญญำอะไร  
ถำม -  สัญญำจ้ำงเหมำ (ระบุ ประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
ตอบ - ผู้รับจ้ำงเกี่ยวข้องกับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงไร 
ถำม - เป็นภรรยำโดยชอบด้วยกฎหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ตอบ - ภรรยำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคู่สัญญำเอง หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืน

เป็นคู่สัญญำ 
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ถำม  - ใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นคู่สัญญำ 
ตอบ - ท ำสัญญำเมื่อไหร่ 

   ก่อนวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 ในวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ 
 เข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีแล้ว 

ถำม   เข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีแล้ว 
ตอบ - โปรดระบุกำรกระท ำหรือพฤติกำรณ์ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

ภรรยำ มีอย่ำงไรบ้ำง 
ถำม - ภรรยำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชี้แจงในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลว่ำเป็นผู้จัดท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโดยใช้ชื่อบุคคลอ่ืน โดยมีนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวด้วย  

ตอบ - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฟังค ำชี้แจงของภรรยำแล้วคัดค้ำนหรือไม่ 
ถำม - ไม่คัดค้ำน 
ตอบ - ตำมค ำถำม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลได้รับทรำบและรู้เห็นกำรกระท ำของภรรยำ และยินยอมให้เป็นคู่สัญญำกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล อันเป็นกำรอำศัยโอกำสที่ตนด ำรงต ำแหน่งใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำกำรใดๆ ในลักษณะ
เป็นกำรใช้ควำมช่วยเหลือภรรยำตนที่เข้ำมำท ำสัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเชิดบุคคลอื่น
เป็นคู่สัญญำ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคู่สัญญำ 

ถำม  - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ 

๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕)  
 

ก.๑๐ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๖/๒๕๔๗ 
สมำชิกสภำเทศบำลมีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ 
(ระหว่ำง ส. และ ว. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ  

 ผู้ฟ้องคดีท้ังสองเป็นสมำชิกสภำเทศบำลได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบกรณีนำย ช. ซึ่งเป็น
สมำชิกสภำเทศบำลแห่งเดียวกัน ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงที่เทศบำล
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เป็นคู่สัญญำกับบริษัทซึ่งมีน้องชำยของนำย ช. ถือหุ้นร้อยละแปดสิบและบุตรของนำย ช. ถือหุ้นร้อย
ละสิบของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท หรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยว่ำนำย ช. ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในสัญญำดังกล่ำวไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศำลปกครอง  

ศำลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่ำบุตรของนำย ช. มีหน้ำที่ท่ีต้องอุปกำระเลี้ยงดูนำย ช. และ 
ยังมีฐำนะเป็นทำยำทโดยธรรม จึงถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำดังกล่ำว พิพำกษำให้เพิกถอน 
ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด 

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่ำ นำย ช. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงท่ีเทศบำลเป็นคู่สัญญำกับบริษัทซึ่งมีบุตรของนำย ช. ถือหุ้นร้อยละ
สิบของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
ค าพิพากษา  
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 ข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำนำย ช. มีควำมสัมพันธ์ในทำงใดๆ กับบริษัทที่ท ำสัญญำกับเทศบำล 
แม้ว่ำบุตรของนำย ช. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่ก็เป็นเพียงร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดและไม่มี
อ ำนำจบริหำรจัดกำรหรือกระท ำกำรใดๆ ผูกพันบริษัทแต่อย่ำงใด โดยบุตรของนำย ช. บรรลุนิติภำวะ
แล้ว ประกอบกับนำย ช. อยู่ในสถำนะที่ไม่จ ำต้องได้รับกำรอุปกำระเลี้ยงดูจำกบุตร และแม้เป็น
ทำยำทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของบุตรแต่สิทธิดังกล่ำวจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อบุตรถึงแก่ควำมตำยก่อน 
ซึ่งเป็นเรื่องไม่แน่นอน ทั้งไม่ปรำกฏว่ำนำย ช. เข้ำไปเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท จึงไม่
อำจถือได้ว่ำนำย ช. ได้รับประโยชน์ในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล นอกจำกนั้น นำย ช. ไม่ได้ด ำรง
ต ำแหน่งในคณะเทศมนตรีที่จะมีอ ำนำจเกี่ยวข้องกับกำรสั่งจ้ำงและท ำสัญญำดังกล่ำว กรณีจึงถือไม่ได้
ว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำอันจะ
เป็นเหตุให้สมำชิกภำพสิ้นสุด 
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๘ ทวิ , มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง  

Dialogue (อ.๗๖/๒๕๔๗) 
ถำม  – ขอสอบถำม 
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 ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด 
   เทศบำล 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
   เมืองพัทยำ 
   กรุงเทพมหำนคร 
 ถำม  เทศบำล 
 ตอบ - เรื่องอะไร 
 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 
   นำยกเทศมนตรี 
   รองนำยกเทศมนตรี 
   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
   ประธำนสภำเทศบำล 
   รองประธำนสภำเทศบำล 
   สมำชิกสภำเทศบำล 
 ถำม  สมำชิกสภำเทศบำล 
 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ตอบ - สัญญำอะไร  
ถำม - สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (ระบุ... ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง) 
ตอบ - ผู้รับจ้ำงเกี่ยวข้องกับ [สมาชิกสภาเทศบาล] อย่ำงไร (ดึงมำจำกค ำตอบก่อน) 
ถำม - เป็นนิติบุคคล ประเภท บริษัทจ ากัด  

 ตอบ - สมำชิกสภำเทศบำลเกี่ยวข้องกับ [บริษัทจ ากัด] อย่ำงไร 
   เป็นผู้ถือหุ้นเอง 
   ภรรยำหรือบุตรถือหุ้น (ระบุ ......) 
   เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ถำม - บุตร/ลูกของสมำชิกสภำเทศบำลถือหุ้นร้อยละ ๑๐  
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ตอบ - บุตร/ลูกของสมำชิกสภำเทศบำลมีอ ำนำจบริหำรจัดกำรบริษัทผู้รับจ้ำงหรือไม่ 
ถำม - ไม่มี 
ตอบ - สมำชิกสภำเทศบำลเข้ำไปเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทผู้รับจ้ำงหรือไม่ 
ถำม - ไม่มี 
ตอบ - จำกค ำถำมเห็นว่ำ สมำชิกสภำเทศบำลไม่พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำที่จะเป็นเหตุให้สมำชิกภำพสิ้นสุด 
ถำม - ขอเหตุผล 
ตอบ - แม้บุตรของสมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับจ้ำงแต่ก็เป็นเพียงร้อยละ

สิบของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดและไม่มีอ ำนำจบริหำรจัดกำรหรือกระท ำกำรใดๆ ผูกพันบริษัทแต่อย่ำงใด 
ประกอบกับสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในสถำนะที่ไม่จ ำต้องได้รับกำรอุปกำระเลี้ยงดูจำกบุตร และแม้
เป็นทำยำทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกของบุตรแต่สิทธิดังกล่ำวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุตรถึงแก่ควำมตำย
ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องไม่แน่นอน ทั้งไม่ปรำกฏว่ำสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำไปเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์
ใดๆ ในบริษัท จึงไม่อำจถือได้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลได้รับประโยชน์ในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
นอกจำกนั้น สมำชิกสภำเทศบำลไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรเทศบำลที่จะมีอ ำนำจเกี่ยวข้องกับกำรสั่ง
จ้ำงและท ำสัญญำดังกล่ำว จึงถือไม่ได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่
เทศบำลเป็นคู่สัญญำที่จะเป็นเหตุให้สมำชิกภำพสิ้นสุด 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๘ ทวิ, มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง  
 

ก.๑๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๒๙/๒๕๕๖ 
นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะมีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ 
(ระหว่ำง พ. ผู้ฟ้องคดี กับ จังหวัด ที่ ๑ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ  
 เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบล (ปัจจุบันได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลเมือง) 
ผู้ฟ้องคดีในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มรักษ์บ้ำนเกิดได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๑ ขอเช่ำนั่งร้ำนของ
เทศบำลต ำบลซึ่งเป็นโครงเหล็กติดตั้งป้ำยประกำศต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลสองพ่ีน้องที่มีไว้เพ่ือประ
สัมพันธ์ผลงำนและกิจกรรมของเทศบำล เพื่อติดตั้งป้ำยหำเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
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สภำเทศบำลของกลุ่มรักษ์บ้ำนเกิดตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๑ จนถึงวันเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีใน
ฐำนะนำยกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญำตให้เช่ำในอัตรำ ๓,๐๐๐ บำทต่อเดือน ต่อมำมีผู้ร้องเรียนพฤติกรรม
ดังกล่ำวของผู้ฟ้องคดีว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลนั้นเป็นคู่สัญญำ
หรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกรณีดังกล่ำว 
ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำมีมูลควำมจริงตำมที่ถูกร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจำรณำแล้วมีค ำสั่งให้ผู้
ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อ
ศำลขอให้เพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  ศำลปกครองชั้นต้นมีค ำพิพำกษำยกฟ้อง ผู้ฟ้อง
คดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด  
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเนื่องจำกขณะด ำรง
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำเช่ำโครงเหล็กติดตั้งป้ำย
โฆษณำหำเสียงเลือกตั้งที่เทศบำลต ำบลสองพ่ีน้องท ำกับกลุ่มรักษ์บ้ำนเกิดเป็นค ำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่ 
ค าพิพากษา  
 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 บทบัญญัติมำตรำ ๔๘ จตุทศและมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนำรมณ์ในกำร
ป้องกันมิให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำนของเทศบำลเข้ำมำมีประโยชน์ได้เสียกับ
เทศบำลขณะด ำรงต ำแหน่งอยู่ เพื่อให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวได้ท ำหน้ำที่โดยเที่ยงธรรม จึงบัญญัติ
ห้ำมไม่ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวเข้ำมำมีส่วนได้เสียกับเทศบำลไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่
ค ำนึงว่ำจะเป็นกำรได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำสัญญำหรือเข้ำท ำกิจกำรใดกับเทศบำลหรือไม่ 
บทบัญญัติดังกล่ำวมิได้ก ำหนดข้อยกเว้นและมิได้ก ำหนดถึงมูลเหตุจูงใจในกำรเข้ำไปมีส่วนได้เสียในกำร
กระท ำดังกล่ำวกับเทศบำลที่ตนด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวอยู่แต่อย่ำงใด กำรที่ผู้ฟ้องคดีในฐำนะ
นำยกเทศมนตรีต ำบลได้มีค ำสั่งอนุญำตให้ตนเองในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มรักษ์บ้ำนเกิดให้ได้รับสิทธิในกำร
ท ำสัญญำเช่ำนั่งร้ำนดังกล่ำวโดยกำรคิดค่ำเช่ำเพื่อขึ้นป้ำยประชำสัมพันธ์หำเสียงเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีให้แก่ตนเอง จึงถือได้ว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในสัญญำที่เทศบำลท ำ
สัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีตั้งแต่
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วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๑ และถือเป็นเหตุต้องห้ำมมิให้ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ำรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นเวลำ ๕ ปี ตั้งแต่วันดังกล่ำวจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  กำรที่ผู้ฟ้องคดี
พ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะเทศบำลต ำบลเป็นเทศบำลเมือง
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนผู้ฟ้อง
คดีและมีค ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยที่
ก ำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อมีส่วนได้เสียแต่อย่ำงใดจึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
ไม่มีอ ำนำจในกำรวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงเพรำะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำ
หรือกิจกำรที่ท ำให้แก่เทศบำล 
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ 

๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๕ วรรคสอง , มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) , มำตรำ 

๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕)  

 
Dialogue (อ.๑๒๙/๒๕๕๖) 

ถำม  – ขอสอบถำม 

ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

       เทศบำล 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

     เมืองพัทยำ 

     กรุงเทพมหำนคร 

ถำม  เทศบำล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 

 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร  
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  นำยกเทศมนตรี 
  รองนำยกเทศมนตรี 
  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
  ประธำนสภำเทศบำล 
  รองประธำนสภำเทศบำล 
  สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถำม  นำยกเทศมนตรี 

 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีส่วนได้เสียในสัญญำ 

ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

ตอบ - สัญญำอะไร  
ถำม - สัญญำเช่ำ (ระบุ โครงเหล็กติดตั้งป้ำยประกำศของเทศบำล) 
ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 
ถำม - นำยกเทศมนตรีอนุมัติให้กลุ่มรักษ์บ้ำนเกิดซ่ึงมีนำยกเทศมนตรีเป็นประธำนกลุ่ม 

เช่ำโครงเหล็กของเทศบำลเพื่อติดตั้งป้ำยหำเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ - ตำมค ำถำม นำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในสัญญำที่เทศบำลเป็น

คู่สัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลท ำให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 
ถำม - ข้อกฎหมำยข้อไหน 
ตอบ - แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) ,มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕)  
ถำม - เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีแล้ว มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ 
ตอบ - ภำยใน ๕ ปีไม่มีสิทธิ เนื่องจำกเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้สมัครเข้ำรับเลือกตั้งเป็น

สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นเวลำ ๕ ปี ตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ก.๑๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๕๕/๒๕๖๑ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริต  
(ระหว่ำง ณ. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ที่ ๑ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ  

 เดิมผู้ฟ้องคดีเคยด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและได้ลำออกจำกด ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำว ต่อมำผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีกครั้ง 
หลังจำกนั้นได้มีกำรร้องเรียนว่ำ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
ครำวก่อน ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทำงทุจริตโดยได้ปกปิดกำรประกำศสอบรำคำจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จำกกำรสอบสวนปรำกฏว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมตำมที่ร้องเรียน ผู้ถูก
ฟ้องคดท่ี ๑ จึงมีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำล ศำลปกครอง
ชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด 
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่ำ ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เนื่องจำกเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริตในขณะด ำรงต ำแหน่งในครำวก่อน ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่  
ค าพิพากษา  
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 

ผู้ฟ้องคดีปกปิดกำรประกำศสอบรำคำจ้ำงโดยกำรแก้ไขวันเวลำขำยเอกสำรสอบรำคำ สั่งกำร 
ให้ส่งประกำศสอบรำคำจ้ำงให้เฉพำะบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดโดย
หลีกเลี่ยงที่จะส่งให้ผู้มีอำชีพรับจ้ำงรำยอื่นเมื่อมีผู้มำขอซื้อเอกสำรสอบรำคำกลับไม่ยอมขำยให้ มีกำร
จัดท ำเอกสำรเท็จว่ำมีกำรขำยเอกสำรสอบรำคำ มีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ
ภำยหลังระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่แล้ว กรณีจึงถือได้ว่ำผู้ฟ้องคดีมีเจตนำที่จะมิให้มีกำรเผยแพร่กำร
ประกำศสอบรำคำและมุ่งมิให้มีกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องอันเป็น
กำรด ำเนินกำรเพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่อแสดง
ว่ำเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริตจึงต้องด้วยลักษณะต้องห้ำมของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง นำยอ ำเภอมีอ ำนำจสอบสวนและ
วินิจฉัยให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะมีพฤติกรรมในทำงทุจริตขณะที่ด ำรง
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ต ำแหน่งในวำระที่ผ่ำนมำได้ กำรพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะมีเหตุลักษณะต้องห้ำมเนื่องจำกเป็นผู้มี
พฤติกรรมในทำงทุจริตเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยผลของกฎหมำย แม้ว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลได้กระท ำกำรในขณะด ำรงต ำแหน่งในวำระที่ผ่ำนมำ พฤติกรรมที่ท ำไว้ก็ไม่อำจถูกลบล้ำงไป 
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มำตรำ ๕๘/๑ (๓) ประกอบ มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) 

 
Dialogue (อ. ๒๕๕/๒๕๖๑) 

ถำม  – ขอสอบถำม 

ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

       เทศบำล 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

     เมืองพัทยำ 

     กรุงเทพมหำนคร 

ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 

 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร  

       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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     ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ถำม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีพฤติกรรมในทำงทุจริต 

ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

ถำม - ปกปิดกำรประกำศสอบรำคำจ้ำง แก้ไขวันเวลำขำยเอกสำรสอบรำคำ สั่งกำรให้ส่ง
ประกำศสอบรำคำจ้ำงให้เฉพำะบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่ไม่ส่งให้ผู้
มีอำชีพรับจ้ำงรำยอื่น ไม่ยอมขำยเอกสำรสอบรำคำ แต่จัดท ำเอกสำรเท็จว่ำมีกำรขำยเอกสำรสอบ
รำคำ ท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุย้อนหลัง 

ตอบ - กระท ำกำรเมื่อไหร่ 

ถำม - ขณะด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งที่แล้ว 

ตอบ - จำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำง
ทุจริต จึงต้องพ้นจำกต ำแหน่ง  

ถำม - กฎหมำยข้อไหน 
ตอบ - มำตรำ ๕๘/๑ (๓) ประกอบ มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระรำชบัญญัติสภำ

ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

ถำม - ขอทรำบเหตุผล 
ตอบ - กำรกระท ำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่อแสดงว่ำเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำง

ทุจริตจึงต้องด้วยลักษณะต้องห้ำมของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง และนำยอ ำเภอมีอ ำนำจสอบสวนและวินิจฉัยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะมีพฤติกรรมในทำงทุจริตขณะที่ด ำรงต ำแหน่งในครั้งที่ผ่ำนมำ
ได้ และเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยผลของกฎหมำย แม้ว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้กระท ำ
กำรในขณะด ำรงต ำแหน่งในวำระท่ีผ่ำนมำ พฤติกรรมที่ท ำไว้ก็ไม่อำจถูกลบล้ำงไป 
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ก.๑๓ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๗๔/๒๕๕๖ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ระหว่ำง พ. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ  

 เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมกำรผู้ถือหุ้นของบริษัท อ. ต่อมำผู้ฟ้องคดีได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยก่อนที่จะสมัครรับเลือกตั้งผู้ฟ้องคดีได้ลำออกจำกกำรเป็น
กรรมกำรบริษัท แต่ยังไม่ได้ยื่นค ำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยชื่อกรรมกำรบริษัท หลังจำก
นั้นบริษัท อ. ได้เข้ำท ำสัญญำรับจ้ำงก่อสร้ำงกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๒ โครงกำร ต่อมำในวัน
เลือกตั้งผลปรำกฏว่ำผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หลังจำกนั้น ๑ วัน 
บริษัท อ. ได้มีมติที่ประชุมอนุญำตให้ผู้ฟ้องคดีลำออกและแต่งตั้งน้องชำยของผู้ฟ้องคดีเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งแทนและได้ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยว่ำกำรที่ผู้ฟ้องคดี
ยื่นหนังสือลำออกก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งมีผลระหว่ำงหุ้นส่วนด้วยกันเอง จะมีผลบังคับต่อ
บุคคลภำยนอกเมื่อวันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรบริษัท ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงเป็นกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอยู่ในวันที่ได้รับเลือกตั้ง จึง
ถือว่ำผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำกับ
บริษัท อ. มีผลให้ควำมเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดี
มำฟ้องต่อศำลขอให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ศำลปกครองชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดี
อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด  
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำกับบริษัท อ. ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ โดยมีประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยก่อนว่ำกำรลำออกของผู้ฟ้องคดีมีผลตำมกฎหมำยเมื่อใด 
ค าพิพากษา  
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 
 ควำมเกี่ยวพันในระหว่ำงบริษัท อ. กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมกำรนั้น ตำมมำตรำ ๑๑๖๗ แห่ง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ก ำหนดให้บังคับตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยนี้ว่ำด้วยตัวแทน 
ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมจะบอกเลิกกำรเป็นผู้แทนของบริษัทดังกล่ำวเสียในเวลำใดๆ ก็ได้ทุกเมื่อ และย่อม



  103 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

มีผลทันทีเม่ือได้แสดงเจตนำขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทดังที่ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๒๖ 
มำตรำ ๘๒๗ และมำตรำ ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หำใช่มีผลเมื่อจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมกำร กำรลำออกของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลตำมกฎหมำยตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือ
ลำออกอันเป็นกำรลำออกก่อนที่ผู้ฟ้องคดีคดีได้รับกำรเลือกตั้ง จึงไม่อำจถือได้ว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในสัญญำขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ ๑๑๖๗มำตรำ ๘๒๖ วรรคหนึ่ง  ,มำตรำ 

๘๒๗ วรรคหนึ่ง 

Dialogue (อ.๒๗๔/๒๕๕๖) 
ถำม  – ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด 
  เทศบำล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
  เมืองพัทยำ 
  กรุงเทพมหำนคร 
ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 
 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ถำม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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 ตอบ - ประเด็นไหน 
ถำม - มีส่วนได้เสียในสัญญำ 
ตอบ - สัญญำอะไร 
ถำม - สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (ระบุ –ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 
ถำม - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคยเป็นกรรมกำรบริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
ตอบ - สัญญำจ้ำงท ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ถำม - ก่อน 
ตอบ - หลังจำกด ำรงต ำแหน่งแล้วสัญญำยังคงมีผลหรือไม่ 
ถำม - มีผลอยู่ 
ตอบ - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยื่นหนังสือลำออกจำกกรรมกำรบริษัทก่อนหรือหลัง

ได้รับเลือกตั้ง 
ถำม - ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตอบ - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริษัทก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 
ถำม - หลังได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตอบ - จำกค ำถำม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกไม่เป็นผู้มี

ส่วนได้เสียในสัญญำในขณะที่ด ำรงต ำแหน่ง 
ถำม - ขอเหตุผล 
ตอบ - กรรมกำรบริษัทบอกเลิกกำรเป็นผู้แทนของบริษัทได้ทุกเมื่อ และมีผลทันทีเมื่อได้

แสดงเจตนำขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมมำตรำ ๑๑๖๗ มำตรำ ๘๒๖ มำตรำ ๘๒๗ 
และมำตรำ ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ไม่ได้มีผลเมื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมกำร เมื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทก่อนที่
ได้รับกำรเลือกตั้ง จึงมีผลตำมกฎหมำยตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือลำออก นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำขณะที่ด ำรงต ำแหน่ง 

ถำม - ข้อกฎหมำยข้อไหน 
ตอบ - ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๑๖๗ มำตรำ ๘๒๖ วรรคหนึ่ง 

มำตรำ ๘๒๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๘๖ 
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ก.๑๔ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๕/๒๕๕๖ 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพรำะเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริต 

(ระหว่ำง ส. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ที่ ๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ ที่ ๒ ประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่น ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ   

เดิมผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก่อนที่จะด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดีเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และได้ถูกตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนรวมถึงถูกด ำเนินคดีอำญำ จำกกรณีที่มีกำรร้องเรียนว่ำผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้ำที่
ส่อไปในทำงทุจริต  หลังจำกนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับกำรเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ต่อมำ ศำลจังหวัดขอนแก่นได้มีค ำพิพำกษำในคดีอำญำโดยรับฟังข้อเท็จจริงว่ำผู้ฟ้องคดีกับ
พวก เรียกและรับเงินค่ำตอบแทนจำกหุ้นส่วนผู้จัดกำรห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ข. เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับงำน
ประมูลก่อสร้ำงถนนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๙ โครงกำร และภำยหลังจำกท่ีเข้ำท ำ
สัญญำก่อสร้ำงถนนแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐำนะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ลงนำมในใบตรวจรับกำรจ้ำงเป็น
หลักฐำนรับรองว่ำ ผู้รับจ้ำงได้ก่อสร้ำงถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำอันเป็นควำมเท็จ กำรกระท ำของผู้
ฟ้องคดีเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๔๙ มำตรำ ๑๖๒ (๔) มำตรำ ๑๕๗ ประกอบ
มำตรำ ๘๓ ให้จ ำคุก ๒๕ ปี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินคดีดังกล่ำวและขอให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ พิจำรณำในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมำชิกภำพสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิ้นสุดลง 
เนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพรำะเหตุเป็นผู้มีพฤติกรรม
ในทำงทุจริต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนและมีค ำวินิจฉัยว่ำ ผู้ฟ้องคดีขำด
คุณสมบัติเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๙ (๑๐) ประกอบมำตรำ ๔๗ ทวิ (๒) 
มำตรำ ๔๗ ตรี (๕) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้อง
คดีไม่เห็นด้วยจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำล ขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่ำว ศำล
ปกครองชั้นต้นมีค ำพิพำกษำยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด  
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ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 

 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสมำชิกภำพสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชอบ
ด้วยกฎหมำยหรือไม่ 

ค าพิพากษา 

 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 

เหตุผลตามค าพิพากษา 

 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ท ำกำรสอบสวนและรับฟังข้อเท็จจริงโดยอำศัยผลกำรสอบสวน 
ของคณะกรรมกำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่งตั้ง สรุปได้ว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทำงทุจริต ซึ่งจะเห็นได้
ว่ำ ข้อเท็จจริงตำมทำงสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังผลคดีอำญำ จึงฟังได้
ว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทำงทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ำมมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมมำตรำ 
๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมำตรำ ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ จึงเป็นกำรใช้ดุลพินิจไปโดยชอบแล้ว 

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัติฯ  (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๔๗ ทว ิ(๒) มำตรำ ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง  

 

Dialogue (อ.๓๕/๒๕๕๖) 

ถำม  – ขอสอบถำม 

ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

    เมืองพัทยำ 
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    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 

 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร  

      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ถำม  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีพฤติกรรมในทำงทุจริต 

ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

ถำม  – เรียกและรับเงินค่ำตอบแทนจำกเอกชนเพ่ือช่วยเหลือให้ได้ท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
และตรวจรับกำรจ้ำงว่ำผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำอันเป็นควำมเท็จ 

ตอบ - มีพฤติกำรณ์ทุจริตเมื่อไหร่  

ถำม - ขณะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก่อนที่ได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - ถูกด ำเนินคดีอำญำหรือไม่  

ถำม - ถูกด ำเนินคดีอำญำ 
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ตอบ - ศำลมีค ำพิพำกษำอย่ำงไร 

 ถำม - ถูกลงโทษจ ำคุก  

ตอบ - กำรด ำเนินคดีอำญำถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

 ถำม - ยังไม่ถึงที่สุด อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 

ตอบ - ตำมค ำถำม แม้กำรด ำเนินคดีอำญำจะยังไม่ถึงที่สุด ก็สำมำรถน ำข้อเท็จจริงใน
คดีอำญำมำใช้รับฟังได้ว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทำงทุจริต จึงมีผลท ำให้สมำชิกภำพสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิ้นสุดลง 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 

ตอบ - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๔๗ ทวิ (๒) มำตรำ ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง 
(๗) และวรรคสอง 

 

ก.๑๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๖๓/๒๕๔๗ 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพรำะถูกด ำเนินคดีอำญำข้อหำ 
เล่นกำรพนัน และศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดลงโทษปรับ  

(ระหว่ำง อ. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ที่ ๑  ค. ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี) 

 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ   

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเช่นเดียวกัน ว่ำเปน็ผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙ (๙) และ (๑๐) 
แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจำกถูกด ำเนิน
คดีอำญำและศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บำท หรือไม่  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยอมรับ
ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ำต้องหำคดีเล่นกำรพนันโดย
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ไม่ได้รับอนุญำต และถูกศำลจังหวัดกำฬสินธุ์พิพำกษำลงโทษปรับจริง แต่ขณะเกิดเหตุไม่ได้เล่นกำรพนัน 
เพียงแต่เข้ำไปอยู่ในบริเวณที่มีกำรเล่นจึงถูกจับกุมด้วย  โดยมีผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้กำรต่อคณะกรรมกำรสอบสวนว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีนิสัยดีให้ควำมร่วมมือ
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำนและต ำบลด้วยดี ไม่มีนิสัยเล่นกำรพนันประจ ำ คณะกรรมกำรสอบสวนจึงเห็นว่ำ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก ส่วนพฤติกรรมในกำรเล่นกำรพนันก็ไม่
อำจถือว่ำเป็นผู้เสื่อมเสียในทำงศีลธรรม จึงไม่อำจถือได้ว่ำผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขำดคุณสมบัติกำรเป็นสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ ๔๗ ตรี (๕) และ ๔๗ ทวิ (๒) เห็นควรยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ 
เห็นชอบกับควำมเห็นดังกล่ำวจึงวินิจฉัยว่ำผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม
กำรเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำล ขอให้เพิก
ถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่ำว ศำลปกครองชั้นต้นมีค ำพิพำกษำเพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ เนื่องจำกเห็นว่ำพฤติกรรมกำรเล่นพนัน (ไฮโลว์) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่อไปในทำงเสื่อมเสีย
ทำงศีลธรรม  ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด  

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 

 กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม
กำรเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นกำรใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่  

ค าพิพากษา 

 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 

เหตุผลตามค าพิพากษา 

 ค ำว่ำ “เสื่อมเสียทำงศีลธรรม” ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๙ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นค ำที่บัญญัติไว้อย่ำงกว้ำงๆ มิได้ให้นิยำมควำมหมำย
เฉพำะเจำะจงไว้ กำรจะพิจำรณำว่ำพฤติกรรมใดจะถือว่ำเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียทำงศีลธรรม จึง
ต้องพิจำรณำถึงลักษณะของพฤติกรรม ค่ำนิยมของสังคมและข้อเท็จจริงอ่ืนประกอบเป็นกรณีๆ ไป  
เมื่อพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่รับฟังไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลักลอบเล่นกำรพนัน (ไฮโลว์) จนถูก
จับกุมด ำเนินคดีและถูกศำลพิพำกษำลงโทษปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บำท ซึ่งในกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยคณะกรรมกำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่งตั้งมีพยำนบุคคล ได้แก่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้กำรสอดคล้องกันว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็นผู้มีนิสัยดี ให้กำรช่วยเหลือ
กิจกำรต่ำงๆ ในหมู่บ้ำนและต ำบลด้วยดี ไม่มีนิสัยชอบเล่นกำรพนัน แม้จะเล่นบ้ำงก็ไม่ได้เล่นเป็น
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ประจ ำ จึงเห็นได้ว่ำพฤติกรรมที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ กระท ำ คือ กำรเล่นกำรพนัน ซึ่งแม้จะเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่ดีและผิดกฎหมำย แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ ดังจะเห็นได้วำ่ยังมีกำรเล่นกำรพนัน
โดยชอบด้วยกฎหมำยได้ หำกได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำร รวมทั้งมีกำรเล่นกำรพนันจนถือเป็น
ประเพณีท้องถิ่น เช่นในงำนศพ  ดังนั้น กำรเล่นกำรพนันโดยตัวของมันเอง จึงไม่ใช่สิ่งชั่วร้ำย หำกผู้
เล่นมิได้เล่นอย่ำงทุ่มเทหรือเล่นเป็นอำจิณจนมีลักษณะหมกมุ่นในกำรพนันหรือที่เข้ำใจกันในสังคมว่ำ
เป็นนักเลงกำรพนัน จึงเห็นว่ำ พฤติกรรมกำรเล่นกำรพนันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตำมค ำฟ้อง 
ของผู้ฟ้องคดียังไม่ถึงขนำดที่จะถือได้ว่ำเป็นผู้เสื่อมเสียทำงศีลธรรม ตำมที่บัญญัติในมำตรำ ๙ (๑๐)  
แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค ำ
วินิจฉัยว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมกำรเป็นสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ ๔๗ ตรี (๔) ประกอบกับมำตรำ ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จึง
เป็นกำรใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้ว 

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัติฯ  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ (๑๐), มำตรำ ๔๗ ตรี (๔), มำตรำ ๔๗ ทวิ (๒)  

 

Dialogue (อ. ๑๖๓/๒๕๔๗) 

ถำม  - ขอสอบถำม 

 ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

    เมืองพัทยำ 

    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ตอบ - เรื่องอะไร 
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 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร  

      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถำม  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย 

ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

ถำม - ถูกจับเพรำะเล่นกำรพนัน (ไฮโลว์)  

ตอบ - ผลคดีอำญำเป็นอย่ำงไร 

ถำม - กระท ำผิดจริง ศำลลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บำท 

ตอบ - ค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

ถำม - ค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว 

ตอบ - มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือไม่ 

      ๑. เป็นเจ้ำมือ 

    ๒. เป็นเจ้ำส ำนัก 

    ๓. เล่นเป็นอำจิณ/ประจ ำ/ติดนิสัย  

    ๔. ไม่มีลักษณะ ๑-๓ 
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ถำม - ๔. ไม่มีลักษณะ ๑-๓ 

 ตอบ - ตำมค ำถำม ไม่พ้นจำกต ำแหน่ง จำกพฤติกรรมดังกล่ำวไม่ถือว่ำเป็นผู้เสื่อมเสีย
ในทำงศีลธรรม อันท ำให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถำม - -ขอทรำบข้อกฎหมำย 

ตอบ - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ (๑๐), มำตรำ ๔๗ ตรี (๔), มำตรำ ๔๗ 
ทวิ (๒)  

หมายเหตุ ศำลพิพำกษำว่ำ สมำชิกสภำท้องถิ่นที่ถูกจับเล่นกำรพนันจะพ้นจำกต ำแหน่ง
ต่อเมื่อเป็นเจ้ำมือ เจ้ำส ำนัก เล่นเป็นอำจิณ เล่นเป็นประจ ำหรือติดนิสัย 

 

ก.๑๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๒๗/๒๕๖๐ 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพรำะเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำงทุจริต 

(ระหว่ำง ส. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ผู้ถูกฟ้องคดี) 

 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ   

ขณะผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ นำย ส. ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้สอบสวนกรณีกำรจัดซื้อท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนื่องจำกเป็นกำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นและมีเหตุสงสัยว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร
ที่มิชอบ ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำ มีกำรจัดซื้อท่อระบำยน้ ำในรำคำสูงกว่ำรำคำตำมท้องตลำด และมี
กำรจัดท ำเอกสำรอันเป็นเท็จเพ่ือประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน รวมถึงมีกำรทุจริตในกำรเบิกจ่ำยเงิน ผู้ถูกฟ้องคดจีึง
รำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำทรำบ หลังจำกผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่ง
นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเนื่องจำกหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๑   
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่ำ พฤติกำรณ์ตำมข้อร้องเรียนเข้ำลักษณะ
เป็นควำมผิดอำญำและมีมูลกรณีที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย จึงให้แจ้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด ำเนินกำรทำงอำญำ ทำงแพ่ง และทำงวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป และให้อ ำเภอปำกช่อง
พิจำรณำว่ำ ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมำตรำ ๕๘/๑ 
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(๓) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่  ซึ่งผู้ถูกฟ้อง
คดีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่สำมำรถสอบสวนเพ่ือเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได ้เนื่องจำกผู้ฟ้องคดีได้หมดวำระด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไปแล้ว ต่อมำ ผู้ฟ้องคดีและนำย ส. ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในต ำแหน่งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ผลกำรเลือกตั้งปรำกฏว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอีกครั้ง  ต่อมำผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอควำมเป็นธรรมและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีท่ีผู้
ฟ้องคดีถูกร้องเรียน ส่วนนำย ส. ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หลังจำกนั้น คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเห็น
ว่ำ พยำนหลักฐำนยังไม่พอรับฟังได้ว่ำผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่ำวส่วนต่ำงของค่ำวัสดุจริงตำมที่ถูก
กล่ำวหำ แต่เป็นเพียงกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมำย อันถือได้ว่ำ ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงวนิิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องพ้นจำกต ำแหน่ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) เพรำะมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๕๘/
๑ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำล ขอให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ีให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปด ำรง
ต ำแหน่ง โดยขอให้มีสิทธิและหน้ำที่เพื่อปฏิบัติกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยต่อไป ศำลปกครองชั้นต้น
พิพำกษำเพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่ำว ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด 

 

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 

ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่ 

ค าพิพากษา 

 เพิกถอนค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี 

เหตุผลตามค าพิพากษา 

  เหตุแห่งกำรร้องเรียนที่จะท ำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องเป็นเหตุที่เกิดข้ึนในขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวำระนั้น 
ซึ่งกำรทุจริตในกำรจัดซื้อท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ดังกล่ำวมิใช่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ำรง



  114 

 
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องพ้นจำก
ต ำแหน่งแต่อย่ำงใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อำจอ้ำงเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะด ำรงต ำแหน่งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในครั้งนี้ มำเป็นเหตุสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งได้  อีกท้ัง ในขณะที่ผู้
ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในวำระที่สองจนถึงวันฟ้องคดีนี้ ก็ไม่ได้ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้กระท ำกำรในลักษณะที่มีพฤติกรรมไปในทำงทุจริตแต่อย่ำงใด  ดังนั้น กำรที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีมีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งจึงเป็นกำรออกค ำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย  

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๘/๑ (๓) มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง 

 

Dialogue (อ. ๔๒๗/๒๕๖๐) 

ถำม  – ขอสอบถำม 

ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

    เมืองพัทยำ 

    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 

 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร  

      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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    เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ถำม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีพฤติกรรมในทำงทุจริต 

ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

ถำม  – จัดซื้อท่อระบำยน้ ำในรำคำสูงกว่ำรำคำตำมท้องตลำด จัดท ำเอกสำรเท็จ
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน และทุจริตในกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ตอบ - มีพฤติกำรณ์เมื่อไหร่  

ถำม - ขณะด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งที่แล้ว 

ตอบ - ตำมค ำถำม พฤติกรรมในทำงทุจริตที่จะท ำให้พ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลได้ ต้องเป็นพฤติกรรมในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวำระนั้น ไม่อำจน ำพฤติกรรม
ในทำงทุจริตขณะด ำรงต ำแหน่งครั้งที่แล้วมำเป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลในปัจจุบันได้ 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 

ตอบ - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๘/๑ (๓) มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) 
และวรรคสอง 

 

ก.๑๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๘๒/๒๕๕๖ 
กำรพ้นจำกต ำแหน่งของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพรำะละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่
ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ จำกกรณีไม่ต่อสัญญำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง 
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(ระหว่ำง ป. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ   

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหนึ่งได้มีหนังสือถึงนำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ขอให้เสนอข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงด ำรงต ำแหนง่เป็นนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ จำกกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกลั่นแกล้งไม่ต่อสัญญำให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไปขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจ ำนวน ๓ รำย ซึ่งกรณีดังกล่ำวศำลปกครองนครรำชสีมำได้มีค ำพิพำกษำให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บุคคลทั้งสำม อีกท้ังศำลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุกผู้
ฟ้องคดี ๒ ปี ในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 
๑๕๗  คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงได้รำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริงต่อนำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ว่ำเห็นควรรำยงำนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ในระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่อง
ดังกล่ำว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๑ ผูถ้ึงนำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ ขอลำออกจำก
ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๑ แจ้งว่ำได้รับหนังสือ
ลำออกของผู้ฟ้องคดีแล้วมีผลท ำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตั้งแต่
วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๑ เป็นตน้ไป  หลังจำกนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๒ แจ้ง
ให้ผู้ฟ้องคดีทรำบว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ผู้
ฟ้องคดีโต้แย้งค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันตำมควำมเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำ
ฟ้องต่อศำลปกครอง ซึ่งศำลปกครองชั้นต้นมีค ำพิพำกษำยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด  

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 

 ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 

ค าพิพากษา 

ค ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมำย 

เหตุผลตามค าพิพากษา 
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เมื่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของพนักงำนจ้ำงทั่วไปทั้งสำมคน 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ทั้งสองครั้ง ให้แก่บุคคลทั้งสำมในระดับดี และ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ จ ำนวน ๒ คน เห็นว่ำบุคคลทั้งสำมมีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในเกณฑ์ดีควรต่อ
สัญญำจ้ำง จึงต้องถือว่ำผลกำรประเมินของพนักงำนจ้ำงทั้งสำมคนอยู่ในระดับดี ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี
ต้องต่อสัญญำจ้ำง กำรที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต่อสัญญำจ้ำงให้จึงเป็นกำรขัดต่อประกำศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓ และวิทยุสื่อสำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๔๘ อีกทั้งกำรที่ผู้ฟ้องคดีไม่
ต่อสัญญำจ้ำงดังกล่ำวก็มิได้รำยงำนต่อ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอควำมเห็นชอบก่อน ประกอบกับ
นำยอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคย
พิจำรณำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำด ำเนินกำรจ้ำงบุคคลทั้งสำม แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้
ด ำเนินกำรตำม กรณีจึงเห็นได้ว่ำผู้ฟ้องคดีมิได้บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำรตำมมำตรำ ๕๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วย
อ ำนำจหน้ำที่ตำมนัยมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว  

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๙ (๑) มำตรำ ๙๒ 

 

Dialogue (อ.๖๘๒/๒๕๕๖) 

ถำม  – ขอสอบถำม 

ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  

      เทศบำล 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

    เมืองพัทยำ 
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    กรุงเทพมหำนคร 

ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 

 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร  

      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ถำม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - ละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ 

ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร  

ถำม - นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ต่อสัญญำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ทั้งที่พนักงำน
จ้ำงอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีต้องต่อสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรกลั่นกรองเห็นว่ำมีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน
เกณฑ์ดีควรต่อสัญญำจ้ำง และไม่ได้รำยงำนกำรไม่ต่อสัญญำจ้ำงต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดเพ่ือขอควำมเห็นชอบก่อน อีกท้ังนำยอ ำเภอเคยพิจำรณำให้จ้ำงต่อไป  

ตอบ - ตำมค ำถำม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะจำกพฤติกรรม
เป็นกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ 

ถำม - ข้อกฎหมำยข้อไหน 
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ตอบ - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๙ (๑) และมำตรำ ๙๒ 

 

ก.๑๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๕๖/๒๕๕๑ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(ระหว่ำง ส. ผู้ฟ้องคดี กับ นำยอ ำเภอ ผู้ถูกฟ้องคดี) 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ  

 ภรรยำของผู้ฟ้องคดีได้ท ำสัญญำรับจ้ำงก่อสร้ำงกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยได้ส่งมอบ
งำนและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ช ำระเงินตำมสัญญำเรียบร้อยแล้ว ต่อมำผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกให้
เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยในช่วงเวลำดังกล่ำวภรรยำของผู้ฟ้องคดียังต้องรับผิดในควำม
ช ำรุดบกพร่องตำมสัญญำ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีค ำวินิจฉัยว่ำผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียในสัญญำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเป็นคู่สัญญำกับภรรยำของผู้ฟ้องคดีอันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจำกต ำแหน่งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำ สิทธิเรียกร้องตำมสัญญำกับภรรยำของผู้ฟ้องคดี ย่อม
สิ้นสุดลงก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สำมำรถ
หำประโยชน์ใด ๆ จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได ้จึงไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในสัญญำดังกล่ำว จึงน ำ
คดีมำฟ้องต่อศำลขอให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ศำลปกครองชั้นต้นพิพำกษำเพิกถอนค ำ
วินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด 

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญำจ้ำงที่องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเป็นคู่สัญญำกับภรรยำของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่  
ค าพิพากษา  
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 

แม้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้สมัครและได้รับกำรเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ภรรยำโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ฟ้องคดียังคงต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องของงำน
ตำมสัญญำจ้ำงที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอยู่ก็ตำม แต่ควำมรับผิดดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของภรรยำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงที่ต้องรับผิดต่อองค์กำรบริหำรส่วน
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ต ำบลตำมข้อก ำหนดในสัญญำในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยเมื่อเกิดควำมช ำรุดบกพร่องของงำนตำม
สัญญำเท่ำนั้น นอกจำกนั้น ในระหว่ำงที่ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ไม่
ปรำกฏว่ำผู้ฟ้องคดีมีพฤติกำรณ์โดยกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำไปมีส่วน
ได้เสียในสัญญำดังกล่ำวแต่อย่ำงใด กรณีจึงไม่อำจถือได้ว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖มำตรำ ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 

Dialogue (อ.๔๕๖/๒๕๕๑) 
ถำม  – ขอสอบถำม 
ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด 
  เทศบำล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
  เมืองพัทยำ 
  กรุงเทพมหำนคร 
ถำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 
 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ถำม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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 ตอบ - ประเด็นไหน 
ถำม - มีส่วนได้เสียในสัญญำ 
ตอบ - สัญญำอะไร 
ถำม - สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (ระบุ –ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 
ถำม - ภรรยำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคู่สัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตอบ – ท าสัญญาเมื่อไหร่  

   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ในวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ 
 เข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

ถำม   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอบ - ส่งมอบงำนจ้ำงเมื่อใด 
   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ในวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ 

 เข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
ถำม   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ - ตรวจรับงำนจ้ำงเมื่อใด 

   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ในวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ 
 เข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

ถำม   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ - เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเมื่อใด 

   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ในวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ 
 เข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
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ถำม   ก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ - อยู่ในช่วงประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนตำมสัญญำจ้ำงใช่หรือไม่ 
ถำม - ใช่ 
ตอบ - ตำมค ำถำมเห็นว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ถำม - ขอทรำบเหตุผล 
ตอบ - ในขณะที่สมัครรับเลือกตั้งและได้รับกำรเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล แม้ภรรยำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังคงต้องรับผิดในควำมช ำรุด
บกพร่องของงำนตำมสัญญำจ้ำงที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอยู่ก็ตำม แต่ควำมรับผิดดังกล่ำว
เป็นกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงที่ต้องรับผิดต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยเมื่อเกิดควำมช ำรุดบกพร่องของงำนตำมสัญญำเท่ำนั้น 
และในระหว่ำงที่ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ปรำกฏว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีพฤติกำรณ์โดยกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เข้ำไปมีส่วนได้เสียในสัญญำดังกล่ำวแต่อย่ำงใด กรณีจึงไม่
อำจถือได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
 
ก.๑๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๑ 
สมำชิกสภำเทศบำลมีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ 
(ระหว่ำง ค. ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ ๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ  
 ผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ. และได้ท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกับเทศบำล หลังจำกนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับกำรเลือกตั้งให้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบล ต่อมำในเดือนเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้ลงนำมในหนังสือของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดส่งมอบงำนก่อสร้ำง
ถนนและใบแจ้งหนี้ให้แก่เทศบำล ต่อมำ หลังจำกนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค ำวินิจฉัยว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ. โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีค ำ
วินิจฉัยดังกล่ำวผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำ
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ฟ้องต่อศำล ศำลปกครองชั้นต้นพิพำกษำให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอุทธรณ์
ต่อศำลปกครองสูงสุด  

 

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่ำ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญำจ้ำงที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ

กับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ. ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่  
ค าพิพากษา  
 ค ำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมำย 
เหตุผลตามค าพิพากษา 

กรณีท่ีสมำชิกสภำเทศบำลผู้นัน้ได้ลำออกในกรณีท่ัวไปโดยมิได้กระท ำกำรอันต้องห้ำมใดๆ ตำม
กฎหมำย กำรลำออกย่อมมีผลตั้งแต่วันที่แสดงควำมจ ำนงไว้ ต่ำงกับกรณีท่ีสมำชิกสภำเทศบำลถูก
สอบสวนเพรำะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่
เทศบำลหรือที่เทศบำลจะกระท ำ อันจะมีผลให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลต้องสิ้นสุดลงตั้งแต่
วันที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ในกรณีของผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นหนังสือลำออกแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้
กำรสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพ่ือให้ได้ควำมจริงว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ต้องยุติไป  
เมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรำกฏว่ำ หลังจำกที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกำรเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ฟ้องคดียัง
ได้กระท ำกำรในฐำนะหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ. โดยเป็นผู้ลงนำมในฐำนะหุ้นส่วน
ผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ. ในใบส่งมอบงำนและใบแจ้งหนี้ให้แก่เทศบำล กรณีดังกล่ำว จึงเป็น
กรณีท่ีมีหลักฐำนชัดแจ้งว่ำผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับ
เทศบำลในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งมีผลให้สมำชิกภำพของผู้ฟ้องคดีใน
ฐำนะสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดไปตั้งแต่วันดังกล่ำว 
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้  

• พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๘ ทวิ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) มำตรำ 

๑๙ วรรคสอง 

Dialogue (อ.๓๙๓/๒๕๕๑) 
ถำม  – ขอสอบถำม 
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ตอบ - เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด 
  เทศบำล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
  เมืองพัทยำ 
  กรุงเทพมหำนคร 
ถำม  เทศบำล 

 ตอบ - เรื่องอะไร 
 ถำม - กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ตอบ - ต ำแหน่งอะไร 
  นำยกเทศมนตรี 
  รองนำยกเทศมนตรี 
  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
  ประธำนสภำเทศบำล 
  รองประธำนสภำเทศบำล 
  สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถำม  สมำชิกสภำเทศบำล 
 ตอบ - ประเด็นไหน 

ถำม - มีส่วนได้เสียในสัญญำ 
ตอบ - สัญญำอะไร 
ถำม - สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (ระบุ –ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
ตอบ - พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 
ถำม - สมำชิกสภำเทศบำลเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนที่เป็นคู่สัญญำกับเทศบำล 
ตอบ - ท ำสัญญำจ้ำงเมื่อใด 

   ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
 ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   
 ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

ถำม   ก่อนเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
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สถาบันพระปกเกล้า 
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ตอบ - ส่งมอบงำนจ้ำงเมื่อใด 
   ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

 ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   
 ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

 ถำม  ขณะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ - ตรวจรับงำนจ้ำงเมื่อใด 

   ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
 ส่งมอบในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   
 ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

 ถำม  ขณะเป็นสมำชิกสภำเทศบำล 
ตอบ - สมำชิกสภำเทศบำลมีกำรกระท ำในฐำนะหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดใน 

ขณะเป็นสมำชิกสภำเทศบำลหรือไม่ 
ถำม - มี 
ตอบ - ท ำอะไร 
ถำม - ลงนำมส่งมอบงำนและใบแจ้งหนี้ให้แก่เทศบำล 
ตอบ - ตำมค ำถำม สมำชิกสภำเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล 
ถำม - ขอเหตุผล 
ตอบ - หลังจำกที่ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลได้กระท ำกำร

ในฐำนะหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโดยเป็นผู้ลงนำมในฐำนะหุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดในใบส่งมอบงำนและใบแจ้งหนี้ให้แก่เทศบำล จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในสัญญำที่ท ำกับเทศบำลในวันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งมีผลให้สมำชิก
ภำพสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดไปตั้งแต่วันดังกล่ำว 

ถำม - ขอทรำบข้อกฎหมำย 
ตอบ - พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๘ ทวิ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) มำตรำ ๑๙ วรรคสอง 
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ภาคผนวก ข 
แผนภูมิของบทสนทนาของ Chatbot ที่แปลงมาจากบทสนทนาจากผู้เชียวชาญ 

  

สรุปค าย่อต าแหน่งหรือหน่วยงานที่ใช้ในรายงานฉบับนี้ 
อบต. หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อบจ. หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
กทม. หมำยถึง กรุงเทพมหำนคร 
นายกฯ  หมำยถึง นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือนำยกเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
รองนายกฯ  หมำยถึง รองนำยกเทศมนตรี รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือรองนำยก 

เมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
เลขานุการฯ  หมำยถึง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือเลขำนุกำรนำยกเมือง

พัทยำ แล้วแต่กรณี 
ที่ปรึกษาฯ  หมำยถึง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือที่ปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
ประธานสภาฯ  หมำยถึง ประธำนสภำเทศบำล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ประธำนสภำเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
รองประธานสภาฯ หมำยถึง รองประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  รองประธำนสภำเมืองพัทยำ 

แล้วแต่กรณี 
สมาชิกสภาฯ  หมำยถึง  สมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สมำชิกสภำเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
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ข.๑ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๒๙/๒๕๕๒ 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

ท้องถ่ินประเภทไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

พ้นจากต าแหน่ง 
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ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกฯ 

ไปที่ประเด็นนายก 
  

ประเด็นไหน? 

ศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสัง่ให้

เป็นบคุคลล้มละลายแล้วหรือไม?่ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภา 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Bankrupt 

ถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลาย 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Bankrupt, Sentenced, Law-Municipal-Election 

ศาลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลาย 

๓ 
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๓ 

เม่ือศาลพิพากษาให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นบคุคลล้มละลาย ท าให้สมาชิกภาพ

ของสมาชิกคนดงักลา่วสิน้สดุลง จงึพ้นจากต าแหน่ง 

ต้องให้คดีล้มละลายถึงที่สดุก่อนหรือไม่? พ้นตัง้แตเ่ม่ือไหร่? 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

Context = Law-Municipal-Election 

มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหง่พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกบั

มาตรา ๒๑ (๓) แหง่พระราชบญัญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๒ 

ไมจ่ าเป็นต้องคดีถึงที่สดุ วนัที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบคุคล

ล้มละลาย 
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ข.๒ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๑๕/๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

ท้องถ่ินประเภทไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

พ้นจากต าแหน่ง 
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 ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกฯ 

ไปที่ประเด็นนายก 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขายพสัด,ุ สญัญา

เชา่? 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาฯ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract 

สญัญาซือ้ขายพสัด ุ

๓ 
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ท าสญัญาเม่ือไหร่? 

๓ 

ขณะด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู 

  

วนัเลือกตัง้ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

สง่มอบเม่ือไหร่? ขณะด ารงต าแหน่ง ก่อนด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู 

  
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract, BeforeAppoint 

ก่อนด ารงต าแหน่ง 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract, BeforeAppoint, DeliverOnElection, Law-Municipal-

ConflictofInterrest 

วนัเลือกตัง้ 

ตามค าถาม ไมถื่อวา่สมาชิกสภาเทศบาลคนนีเ้ข้า

ไปมีประโยชน์ได้เสียกบัเทศบาล และเห็นวา่ไมพ้่น

จากต าแหน่ง 

๔ 
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Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract, BeforeAppoint, DeliverOnElection, Reason 

๔ 

ขอเหตผุล 

สมาชิกสภาเทศบาลคนนีเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลตัง้แตว่นัเลือกตัง้ ได้ท าสญัญากบั
เทศบาลก่อนที่จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล การสง่มอบน า้มนั เป็นการปฏิบตัติาม
สญัญาที่ท ากนัไว้ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามหน้าทีข่องผู้ขายที่มีตอ่เทศบาลใน
ฐานะคูส่ญัญา จงึไมถื่อวา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญา
ที่เทศบาลนัน้เป็นคูส่ญัญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาลนัน้ หรือที่เทศบาลนัน้
จะกระท าที่จะท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่ง 

หากต้องรับผิดชอบตามสญัญาหลงัด ารงต าแหน่งแล้ว ถือวา่ผิดหรือไม่ 

ไมพ้่นจากต าแหน่ง 

เพราะเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ขายที่ต้องรับผิดตอ่เทศบาลตามข้อ
สญัญาที่ท าไว้กบัเทศบาล สว่นการเรียกร้องคา่เสียหายจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ขาย แม้ระยะเวลา
ก าหนดความรับผิดจะอยูร่ะหวา่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ก็ไมใ่ชเ่หตทุี่ท าให้สมาชิกสภาเทศบาลมี
สว่นได้เสยีกบัเทศบาลที่จะท าให้พ้นจากต าแหน่ง 

ขอเหตผุล 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

Context = Law-Municipal-ConflictofInterrest 

มาตรา ๑๘ ทวิ และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แหง่พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบบัที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข.๓ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๙๔๘/๒๕๕๕ 
  Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู 
  

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 
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ต าแหน่งใดครับ? 

- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกฯ 

ไปที่ประเด็นนายก 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาฯ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract 

สญัญาจ้าง 

๓ 
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๓ 

สมาชิกสภาเป็นผู้ลงนามในสญัญาจ้างในฝ่ายห้าง

หุ้นสว่นจ ากดั หรือไม?่ 

เทศบาลท าสญัญากบัใคร? 

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, Partnership, AuthorisedPerson 

ใช ่

๔ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, Partnership 

ท าสญัญากบั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
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Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, Partnership, AuthorisedPerson, BeforeAppoint, Paid, 

Obligation 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, Partnership, AuthorisedPerson, BeforeAppoint 

๔ 

ตรวจรับและจา่ยเงินคา่จ้างตาม

สญัญาจ้างแล้วหรือไม?่   

ค าตอบอ่ืน   

ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

ท าสญัญาเม่ือไหร่   

ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, Partnership, AuthorisedPerson, BeforeAppoint, Paid 

ค าตอบอ่ืน   

ตรวจรับและจา่ยเงินคา่จ้างแล้ว 

ไมมี่ข้อมลู  
  

สญัญาจ้างก าหนดให้ผู้ รับจ้างต้องรับผิด

ในความช ารุดบกพร่องของงานภายใน

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือไม่ 

๕ 

ใช ่
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Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, Partnership, AuthorisedPerson, BeforeAppoint, Paid, 

Obligation, NeverHelp 

๕ 

สมาชิกสภาเทศบาลได้ใช้อ านาจหน้าที่ลกัษณะชว่ยเหลือเกือ้กลูหรือ

ให้ประโยชน์แก่ห้างหุ้นสว่นจ ากดับ้างหรือไม่ 

ตามค าถาม ไมถื่อวา่สมาชิกสภาเทศบาลคนนีเ้ข้าไปมีประโยชน์ได้เสียกบัเทศบาล และเห็นวา่ไมพ้่นจากต าแหน่ง   
มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อกฎหมายในกรณีนีม้ัย้ครับ? 

- อ้างอิงกฎหมายข้อไหน? 
- เพราะอะไร? 

 

สมาชิกเคยใช้อ านาจหน้าที่ชว่ยเหลือฯ   
(อ.๗๖/๒๕๔๗ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
วงัสะพงุ) 

สมาชิกไมเ่คยใช้อ านาจหน้าที่ชว่ยเหลอื 
 

ไมมี่ข้อมลู  
  

๖ 
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๖ 

ขอเหตผุล   

๑) การที่จะพิจารณาวา่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ มีสว่นได้เสียใน
สญัญาที่เข้าท ากบัเทศบาลไมว่า่จะโดยตรงหรือทางอ้อม จะต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงของการได้รับประโยชน์จากการเข้าท าสญัญากบั
เทศบาลในขณะที่ด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาเทศบาลนัน้   

 ๒) เม่ือตามค าถามเป็นการเข้าท าสญัญา สง่มอบงาน และตรวจ
รับงานจ้างตามสญัญาก่อนที่ได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
จงึยอ่มไมไ่ด้รับประโยชน์ใดๆ จากการเข้าท าสญัญาจ้างกบั
เทศบาลฯ 

 ๓) แม้ในขณะได้รับเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาเทศบาล จะอยูใ่นชว่ง
ระหวา่งห้างหุ้นสว่นจ ากดัต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากงานจ้างกบัเทศบาลตามสญัญาจ้างก็ตาม 
แตค่วามรับผิดดงักลา่วเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ห้างหุ้นสว่นจ ากดัที่ต้องรับผิดตอ่เทศบาลตามข้อก าหนดในสญัญา
ที่ได้ท าไว้กบัเทศบาลในการเรียกร้องคา่เสียหายเทา่นัน้ ไมใ่ชเ่ป็น
กรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในสญัญาไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญากบัเทศบาลที่จะท าให้สมาชิกภาพ
สิน้สดุลง จงึไมพ้่นจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

มาตรา ๑๘ ทวิ และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖)  
แหง่พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบบัที่ ๑๐ พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
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ข.๔ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๕๕ 
 

  Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 
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ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาฯ 

ไปที่ประเด็นสมาชิกสภาฯ 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

นายกเทศมนตรี 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract 

สญัญาซือ้ขาย 

๓ 
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ท าสญัญาเม่ือไหร่? 

๓ 

ขณะด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู  

  

วนัเลือกตัง้ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract, BeforeAppoint 

ก่อนเป็นนำยกเทศมนตรี 
 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract, BeforeAppoint, Relatives 

๔ 

เป็นพอ่ของคูส่ญัญา 

นายกเทศมนตรีเก่ียวพนักบัคูส่ญัญา อยา่งไร 
ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
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๔ 

ขอเหตผุล 

สัญญำซ้ือขำยระหวำ่ง บุตรของนำยกเทศมนตรี ท ำขึ้นก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น
นำยกเทศมนตรี แม้จะมีกำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำทั้งก่อนหรือหลังวันที่ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีก็ตำม แต่เป็นกำรกระท ำเพื่อให้เป็นไปตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้
แล้วก่อนทีจ่ะได้รับเลือกตั้งให้เป็นนำยกเทศมนตรี จึงถือไม่ได้ว่ำนำยกเทศมนตรีเป็นผู้
มีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ  

 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

Context = Law-Municipal-ConflictofInterrest 

ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 

ตามค าถาม ไมถื่อวา่นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีสว่นได้

เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่เทศบาล

เป็นคูส่ญัญา และเห็นวา่ไมพ้่นจากต าแหน่ง   
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ข.๕ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๕๕ 
 

  
Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
  

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาฯ 

ไปที่ประเด็นสมาชิกสภา 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister 

นายกเทศมนตรี 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, SaleContract 

สญัญาซือ้ขาย 

๓ 

สญัญาเชา่ 

ไปค าถามที่ ๗ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
๓ 

สญัญาท าชว่งไหน 

๔ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, SaleContract, Before-Appoint 

ก่อนเป็นนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีเก่ียวพนักบัคูส่ญัญา อยา่งไร 
ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, SalesContract, BeforeAppoint, Relatives 

เป็นพอ่ของคูส่ญัญา 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

๔ 

ตามค าถาม ไมถื่อวา่นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่เทศบาลเป็น

คูส่ญัญา และเห็นวา่ไมพ้่นจากต าแหนง่  

ขอเหตผุล 

 สญัญาซือ้ขาย ท าขึน้ก่อนได้รับเลือกตัง้เป็นนายกเทศมนตรี แม้จะมีการสง่มอบสิ่งของตามสญัญาทัง้ก่อน

และหลงัวนัที่ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีก็ตาม แตเ่ป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาที่ได้ท าไว้แล้วก่อนที่จะ

ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นนายกเทศมนตรี จงึถือไมไ่ด้วา่นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีสว่นได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน

สญัญาที่เทศบาลเป็นคูส่ญัญา 

Context = Law-Minister-Election 

ตามมาตรา ๔๘ จตทุศ วรรคหนึ่ง (๓) แหง่ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ข.๖ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาฯ 

ไปที่ประเด็นสมาชิกสภา 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister 

นายกเทศมนตรี 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, SaleContract 

สญัญาซือ้ขาย 

๓ 

สญัญาเชา่ 

ไปค าถามที่ ๗ 



       150 

 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
  

๓ 

สญัญาท าชว่งไหน 
 

๔ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, SaleContract, After-Appoint 

ภายหลงัเป็นนายกเทศมนตรี แตก่่อนที่จะแถลง

นโยบายและเข้ารับหน้าที่ในต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

นายกเทศมนตรีเก่ียวพนักบัคูส่ญัญา อยา่งไร 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, SaleContract, After-Appoint, Relatives 

เป็นพอ่ของคูส่ญัญา 

หลงัจากแถลงนโยบายและเข้ารับหน้าที่แล้ว นายกเทศมนตรีได้ใช้

อ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกบัสญัญาซือ้ขายหรือไม่ 

มี 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, SaleContract, After-Appoint,  

Relatives, NotInvolve 

ไมมี่ 



       151 

 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

 
 

  

๔ 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

ตามมาตรา ๔๘ จตทุศ วรรคหนึ่ง (๓) แหง่ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ จตทุศ วรรคหนึ่ง (๓) แหง่ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 

Context = Law-Municipal-Contract 

ขอเหตผุล 

 ตอบค าถาม ไมถื่อวา่นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีสว่นได้เสยีโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาทีเ่ทศบาลเป็นคูส่ญัญา และเห็นวา่ไมพ้่น

จากต าแหนง่   
มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อกฎหมายในกรณีนีม้ัย้ครับ? 

- อ้างอิงกฎหมายข้อไหน? 
- เพราะอะไร? 
- ในกรณีนีคู้ส่ญัญาเป็นบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดหรือไม่? 

๑) ข้อห้ามเร่ืองการมีสว่นได้เสียในสญัญา มีเจตนารมณ์ที่จะห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างประโยชน์สว่นตนโดยการเข้าท าสญัญากบั

เทศบาล  ดงันัน้ การพิจารณาวา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียหรือไม ่จงึต้องพิจารณาจาก

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณีๆ ไป 
๒) ในขณะที่ท าสญัญาซือ้ขายกบัเทศบาล แม้จะเป็นเวลาภายหลงัจากด ารงต าแหน่ง

นายกเทศมนตรีแล้วก็ตาม แตก็่เป็นเวลาก่อนที่จะแถลงนโยบายและเข้ารับหน้าที่ใน

ต าแหน่งนายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาลต าบลในฐานะปฏิบตัิหน้าที่แทน

นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนมุตัิให้สัง่ซือ้และเบิกจา่ยเงินตามสญัญาซือ้ขาย มิใช่

นายกเทศมนตรี จงึถือไมไ่ด้วา่ผู้ฟอ้งคดีเป็นผู้ มีสว่นได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน

สญัญาที่เทศบาลเป็นคูส่ญัญา ที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

คูส่ญัญาเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของ

นายกเทศมนตรีและมีหน้าที่ต้องอปุการะบิดามารดา

เป็นเหตใุห้พ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรีหรือไม่ 

เหตทุี่ถามยงัไมเ่ป็นเหตทุ าให้นายกเทศมนตรีกระท าการอนัเป็นผู้ มีสว่นได้เสยี

ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่บตุรของตนท ากบัเทศบาล 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ข.๗ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๐๙/๒๕๕๔ 
  

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

  ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาฯ 

ไปที่ประเด็นสมาชิกสภา 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister 

นายกเทศมนตรี 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู 

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, RentalContract 

สญัญาเชา่ 

๓ 

สญัญาซือ้ขาย 

ไปค าถามที่ ๕-๖ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

๓ 

สญัญาท าชว่งไหน 

๔ 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, RentalContract, After-Appoint 

ภายหลงัเป็นนายกเทศมนตรี 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู 

  

นายกเทศมนตรีเก่ียวพนักบัคูส่ญัญา อยา่งไร 

Context = Municipality, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, RentalContract, After-Appoint, Relatives 

เป็นแมข่องผู้ มีอ านาจท าการแทนบริษัท (ผู้บริหาร) 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

  
๔ 

กรณีนีถื้อได้วา่ นายกเทศมนตรีมีสว่นได้เสียโดย

ทางอ้อมในสญัญาเชา่โรงแรมที่เทศบาลเป็นคูส่ญัญา

กบับริษัท จงึต้องพ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
 
มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อกฎหมายในกรณีนีม้ัย้

ครับ? 
- อ้างอิงกฎหมายข้อไหน? 
- เพราะอะไร? 

ขอเหตผุล 

การอนมุตัิโครงการประชมุสมัมนาโดยใช้โรงแรมของบริษัทเป็นสถานที่จดัการประชมุสมัมนา โดยเบิกจา่ยจาก

งบประมาณของเทศบาลในระหวา่งที่ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี (และทัง้ผู้ ถือหุ้นใหญ่กบัผู้บริหารยงัเป็นเครือญาติ
ของนายกเทศมนตรี ?) จงึเห็นได้วา่นายกเทศมนตรีได้ใช้อ านาจในการพิจารณาเลือกโรงแรมเป็นสถานที่จดั
ประชมุสมัมนาโดยมีเจตนาที่จะเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทเพ่ือให้บริษัทมีรายได้ 

Context = Law-Minister-Election 

มาตรา ๔๕ (๑๗) แหง่ พ.ร.บ. การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) มาตรา ๔๘ เบญจ 
และมาตรา ๔๘ จตทุศ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) แหง่ 

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ข.๘ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๗๑/๒๕๔๙ 
  

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 
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  ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ไปที่ประเด็นสมาชิกสภาเทศบาล 

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาเทศบาล 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract 

สญัญาจ้างก่อสร้าง 

๓ 
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ท าสญัญาเม่ือไหร่? 

๓ 

ขณะด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู  

  

วนัเลือกตัง้ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, AfterAppoint 

ภายหลงัด ารงต าแหน่ง 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, AfterAppoint, NotRelative 

 

๔ 

ไมมี่ความเก่ียวพนั 
 

นายกเทศมนตรีเก่ียวพนักบัคูส่ญัญา 

อยา่งไร 
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๔ 

พฤติการณ์ที่จะท าให้มีสว่นได้เสียในสญัญามีอยา่งไร 

ขอเหตผุล 

๑) การที่จะพิจารณาวา่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในสญัญาที่เข้าท ากบัเทศบาลไมว่า่จะโดยตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงของการได้รับประโยชน์จากการเข้าท าสญัญากบัเทศบาลในขณะทีด่ ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลนัน้   
๒) การที่สมาชิกสภาเทศบาลกระท าการเพ่ือประโยชน์ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั และในขณะเดียวกนัก็ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลด้วย ผลประโยชน์ทัง้สองด้านยอ่มขดัแย้งกนัอยูใ่นตวั 

Context = Law-Municipal-ConflictofInterest 

มาตรา ๑๘ ทวิ และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แหง่พระราชบญัญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบบัที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, AfterAppoint,  

NotRelative, Action 

มีข้อพิพาทเก่ียวกบัสญัญาจ้าง สมาชกิสภาเทศบาลได้

แสดงตนเป็นตวัแทนห้างหุ้นสว่นจ ากดัเข้าเจรจากบั

เทศบาลเพ่ือไกลเ่กลี่ยยตุิข้อพิพาท 

ตามค าถาม ถือได้วา่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย

ในสญัญาที่เทศบาลเป็นคูส่ญัญา ในกิจการที่กระท าให้แก่

เทศบาล จงึต้องพ้นจากต าแหน่ง 
มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อกฎหมายในกรณีนีม้ัย้ครับ? 

- อ้างอิงกฎหมายข้อไหน? 
- เพราะอะไร? 
- ในกรณีนีคู้ส่ญัญาเป็นบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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ข.๙ คดีหมายเลขแดงท่ี อ. ๘๕/๒๕๖๑ 
  

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

ท้องถ่ินประเภทไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 
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ต าแหน่งใดครับ? 

- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบั อบต 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, ServiceContract 

สญัญาจ้างเหมา 

๓ 
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๓ 

ท าสญัญาเม่ือไหร่? ขณะด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู  

  

วนัเลือกตัง้ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู 

  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint 

นายก อบต. เก่ียวพนักบัคูส่ญัญา 
อยา่งไร 

ภายหลงัด ารงต าแหน่ง 

พฤติการณ์ที่จะท าให้มีสว่นได้เสียในสญัญามีอยา่งไร 
ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint, Relatives 

คูส่ญัญาเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint, Relatives, Action 

ภรรยานายกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ รับจ้างจดัท าอาหารกลางวนัส าหรับศนูย์

พฒันาเด็กเล็กโดยใช้ชื่อบคุคลอ่ืน  

๔ 
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๔ 

ตามค าถาม นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพ้นจากต าแหนง่ เพราะนายกองค์การบริหารสว่นต าบลได้รับทราบและรู้เห็น

การกระท าของภรรยา และยินยอมให้เป็นคูส่ญัญากบัองค์การบริหารสว่นต าบล อนัเป็นการอาศยัโอกาสที่ตนด ารง

ต าแหนง่ใช้อ านาจหน้าทีก่ระท าการใดๆ ในลกัษณะเป็นการใช้ความช่วยเหลอืภรรยาตนท่ีเข้ามาท าสญัญากบัองค์การ

บริหารสว่นต าบลโดยเชิดบคุคลอืน่เป็นคูส่ญัญา จงึเป็นผู้มีสว่นได้เสยีโดยทางอ้อมในสญัญาที่องค์การบริหารสว่นต าบล

เป็นคูส่ญัญา 

มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อกฎหมายในกรณีนีม้ัย้ครับ? 
- อ้างอิงกฎหมายข้อไหน? 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

Context = Law-Minister-Election 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
มาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) 
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Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

ท้องถ่ินประเภทไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

พ้นจากต าแหน่ง 

ข.๑๐ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๖/๒๕๔๗ 
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ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกเทศมนตรี 

ไปที่ประเด็นนายกเทศมนตรี 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาเทศบาล 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract 

สญัญาจ้างก่อสร้าง 

๓ 

สญัญาเชา่ 

ไปค าถามที่ ๕,๖,๗ 
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Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint 

๓ 

ท าสญัญาเม่ือไหร่? ขณะด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู  

  

วนัเลือกตัง้ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

สมาชิกสภาเทศบาลเก่ียวข้อกบัคูส่ญัญา

อยา่งไร? 

ภายหลงัด ารงต าแหน่ง 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint, StockHolder 

บตุรของสมาชิกสภาเทศบาลถือหุ้นร้อยละ ๑๐ 
 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

บตุรของสมาชิกสภาเทศบาลมีอ านาจบริหารจดัการ

บริษัทผู้ รับจ้างหรือไม่ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint, StockHolder, NoAuthority 

ไมมี่ 

๔ 
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๔ 

สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปเก่ียวข้องหรือมี

ผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทผู้ รับจ้างหรือไม ่

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint, StockHolder,  

NoAuthority, NotInvolve 

ไมมี่ 

๕ 
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๕ 

จากค าถามเห็นวา่ สมาชิกสภาเทศบาลไมพ้่นจากต าแหนง่ เพราะไมเ่ป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรง

หรือทางอ้อมในสญัญาทีเ่ทศบาลเป็นคูส่ญัญาที่จะเป็นเหตใุห้สมาชิกภาพสิน้สดุ 

มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อกฎหมายในกรณีนีม้ัย้ครับ? 

- อ้างอิงกฎหมายข้อไหน? 

- เหตผุล 

  

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

มาตรา ๔๕ (๑๗) แหง่ พ.ร.บ. การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ เบญจ (๓) มาตรา ๔๘ เบญจ และมาตรา ๔๘ 
จตทุศ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) แหง่ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ 

Context = Law-Minister-Election 

ขอเหตผุล 

 แม้บตุรของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทผู้ รับจ้างแตก็่เป็นเพียงร้อยละสิบ

ของจ านวนหุ้นทัง้หมดและไมมี่อ านาจบริหารจดัการหรือกระท าการใดๆ ผกูพนับริษัท ทัง้ไมป่รากฏ

วา่สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปเก่ียวข้องหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท จงึไมอ่าจถือได้วา่สมาชิก

สภาเทศบาลได้รับประโยชน์ในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล นอกจากนัน้ สมาชิกสภาเทศบาลไมไ่ด้ด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารเทศบาลที่จะมีอ านาจเก่ียวข้องกบัการสัง่จ้างและท าสญัญาดงักลา่ว จงึถือไมไ่ด้

วา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่เทศบาลเป็นคูส่ญัญาที่จะเป็นเหตใุห้

สมาชิกภาพสิน้สดุ 
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Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ข.๑๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๒๙/๒๕๕๖ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกเทศมนตรี 

ไปที่ประเด็นนายกเทศมนตรี 
  

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร? 
สญัญาจ้าง, สญัญาซือ้ขาย, สญัญาเชา่? 

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

นำยกเทศมนตรี 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้เสียในสญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract 

สัญญำเช่ำ(ระบุ โครงเหล็กติดตั้งป้ำย
ประกำศของเทศบำล) 

๓ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 

 
 
 

 
 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract,  

๓ 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร อ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู 

  

ตำมค ำถำม นำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำ
หรือกิจกำรที่กระท ำให้แก่เทศบำลท ำให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 

นำยกเทศมนตรีอนุมัติให้กลุ่มรักษบ์้ำนเกิดซ่ึงมีนำยกเทศมนตรีเป็นประธำนกลุม่ เช่ำโครงเหล็กของเทศบำลเพื่อติดตั้ง
ป้ำยหำเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๔๘ 

จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) ,มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) 

Context = Law-Minister-Election 

เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีแล้ว มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ 

ภำยใน ๕ ปีไม่มีสิทธิ เนื่องจำกเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้สมัครเข้ำรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นเวลำ ๕ ปี ตำมมำตรำ ๑๕ วรรค

สอง แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถาม

เก่ียวกบัหน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

กำรพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

 
ข.๑๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๕๕/๒๕๖๑ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกเทศมนตรี 

ไปที่ประเด็นนายกเทศมนตรี 
  

ประเด็นไหน? 

พฤติกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest 

มีพฤติกรรมในทำงทุจริต 

ประเด็นอื่น 
ไปที่ประเด็นอื่น 

  

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู ต้องการค าปรึกษา 
  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract 

ปกปิดกำรประกำศสอบรำคำจ้ำง แก้ไขวันเวลำขำยเอกสำรสอบรำคำ สั่งกำรใหส้่งประกำศสอบรำคำจำ้งให้เฉพำะบุคคลที่เป็น
เครือญำติหรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่ไม่ส่งให้ผู้มีอำชีพรับจ้ำงรำยอื่น ไม่ยอมขำยเอกสำรสอบรำคำ แตจ่ัดท ำเอกสำร

เท็จว่ำมีกำรขำยเอกสำรสอบรำคำ ท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุย้อนหลัง 

 

๓ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, Conflict-of-Interest, ServiceContract, AfterAppoint 

๓ 

กระท ำกำรเมื่อไหร่ ก่อนด ารงต าแหน่ง 
ไมมี่ข้อมลู  

  

วนัเลือกตัง้ 
ไมมี่ข้อมลู  

  
ขณะด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งที่แล้ว 

จำกขอ้เท็จจริงดังกล่ำว นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้มีพฤตกิรรมในทำงทุจริต จึงต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

มำตรำ ๕๘/๑ (๓) ประกอบ มำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

Context = Law-Minister-Election 
ขอเหตผุล 

กำรกระท ำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่อแสดงว่ำเป็นผู้มีพฤติกรรม
ในทำงทุจริตจึงต้องด้วยลักษณะต้องห้ำมของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง และ
นำยอ ำเภอมีอ ำนำจสอบสวนและวินิจฉัยให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะมีพฤติกรรมในทำงทุจริตขณะที่ด ำรงต ำแหน่งในครั้งที่

ผ่ำนมำได้ และเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยผลของกฎหมำย แม้ว่ำนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้กระท ำกำรในขณะด ำรงต ำแหน่งในวำระที่ผ่ำนมำ 

พฤติกรรมที่ท ำไว้ก็ไม่อำจถูกลบล้ำงไป 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

การพ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 

  

ข.๑๓ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๗๔/๒๕๕๖ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภา 

ไปข้อ ๓-๑, ๓-๒ 

ประเด็นไหน? 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister 

นายกฯ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption 

มีส่วนไดเ้สียในสญัญา 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

๓ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption, OverPricePurchasing 

จดัซือ้ทอ่ระบายน า้ในราคาสงูกวา่ราคาตาม

ท้องตลาด จดัท าเอกสารเท็จประกอบการเบิก

จา่ยเงิน และทจุริตในการเบิกจา่ยเงิน 

สญัญาอะไร 

สญัญาจา้งก่อสร้าง  
(ระบุ –ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption, OverPricePurchasing, BeforeAppoint 

  

๓ 

มีพฤติการณ์เม่ือไหร่ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption, OverPricePurchasing, BeforeAppoint 

 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นคู่สญัญากบั

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

ก่อน 

หลงัจากด ารงต าแหน่งแลว้สญัญายงัคงมีผล

หรือไม่ 

มีผลอยู ่

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยื่นหนังสือลำออกจำก
กรรมกำรบริษัทก่อนหรือหลังได้รับเลือกตั้ง 

ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๔ 

ค าตอบอื่นๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

ค าตอบอื่นๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

สญัญาจา้งท าก่อนหรือหลงัด ารงต าแหน่งนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ค าตอบอื่นๆ 
ไมมี่ข้อมลู  
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption, OverPricePurchasing, BeforeAppoint 

 

หลงัไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๔ 

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทัก่อนหรือ

หลงัด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จากค าถาม นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่

พน้จากต าแหน่ง เน่ืองจากไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ขอเหตุผล 

กรรมการบริษทับอกเลิกการเป็นผูแ้ทนของบริษทัไดทุ้กเม่ือ และมีผลทนัทีเม่ือไดแ้สดงเจตนาขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัตามมาตรา ๑๑๖๗ 

มาตรา ๘๒๖ มาตรา ๘๒๗ และมาตรา ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ไม่ไดมี้ผลเม่ือจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการ เม่ือนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยืน่หนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัก่อนท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง จึงมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วนัท่ียืน่หนงัสือลาออก 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในสญัญาขณะท่ีด ารงต าแหน่ง 

๕ 

ค าตอบอื่นๆ 
ไมมี่ข้อมลู  
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอทรำบข้อกฏหมำย 

๕ 

ค ำตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = Law- Minister - Corruption 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๑ (๓) 

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต. 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 

  

ข.๑๔ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๕/๒๕๕๖ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 
  

๒ 

นายกฯ 

ไปข้อ ๒-๑ , ข้อ ๓-๓, ข้อ ๓-๔, ข้อ ๓-๕ 
  

ประเด็นไหน? 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาฯ 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Corruption 

มีพฤติกรรมในทางทจุริต 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู 

  

เรียกและรับเงินคา่ตอบแทนจากเอกชนเพื่อ

ชว่ยเหลือให้ได้ท าสญัญาจ้างก่อสร้าง และ

ตรวจรับการจ้างวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างถกูต้อง

ครบถ้วนตามสญัญาอนัเป็นความเท็จ 

๓ 

ไมมี่ข้อมลู  

พฤติกรรมเสื่อมเสีย ไปข้อ ๓-๒ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

การกระท าที่เป็นการทจุริตก่อน หรือหลงัได้รับเลือกตัง้ให้

เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล 

๔ 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Corruption, Before-Appoint 

ก่อนที่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Corruption, Before-Appoint, Prosecuted-Criminal-Case   

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

ถกูด าเนินคดีอาญาหรือไม ่

ถกูด าเนินคดีอาญา 

ศาลมีค าพิพากษาอยา่งไร 

ถกูลงโทษจ าคกุ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๔ 

การด าเนินคดีอาญาถงึที่สดุแล้วหรือไม่ 

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู 
  

Context = Case-GetOut, Municipal, Corruption, Before-Appoint, Prosecuted-Criminal-Case, Imprison,  

 Pending-Appeal   

ยงัไมถ่ึงที่สดุ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

๕ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๕ 

ตอบค าถาม แม้การด าเนินคดีอาญาจะยงัไมถ่งึที่สดุ ก็สามารถน าข้อเท็จจริงในคดีอาญา 

มาใช้รับฟังได้วา่ผู้ฟอ้งคดมีีพฤตกิรรมในทางทจุริต  จึงมีผลท าให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

สว่นต าบลสิน้สดุลง 

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู ต้องการค าปรึกษา 
  

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

Context = Law- Municipal - Corruption 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) 

มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ข.๑๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๖๓/๒๕๔๗ 
  Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

ท้องถ่ินประเภทไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต. 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายก 

ไปข้อ ๒-๑ , ข้อ ๓-๓, ข้อ ๓-๔, ข้อ ๓-๕ 
  

ประเด็นไหน? 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาฯ 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Defamatory 

มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

ถกูจบัเพราะเลน่การพนนัไฮโลว์ 

๓ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

มีพฤติกรรมในทางทจุริต ไปข้อ ๓-๑ 
  

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Defamatory, High-Low-Gambit 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๓ 

ผลคดีอาญาเป็นอยา่งไร 

๔ 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Defamatory, High-Low-Gambit, Guilty 

 

กระท าผิดจริง ศาลลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

Context = SAO, Case-GetOut, Municipal, Defamatory, High-Low-Gambit, Guilty, Final-Judgement 

 

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ ไมมี่ข้อมลู  

ค าพิพากษาถึงที่สดุแล้วหรือไม ่

ค าพิพากษาถึงท่ีสดุแล้ว 

มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือไม่ 
๑. เป็นเจ้ามือ ๒. เป็นเจ้าส านกั  

๓. เลน่เป็นอาจิณ/ประจ า/ติดนิสยั ๔. ไมม่ีลกัษณะ ๑-๓ 

๔. ไมมี่ลกัษณะ ๑-๓ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

ตามค าถาม ไมพ้่นจากต าแหนง่ จากพฤติกรรมดงักลา่วไมถื่อวา่
เป็นผู้ เสือ่มเสยีในทางศีลธรรม อนัท าให้ต้องพ้นจากต าแหนง่

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 
ขอทราบเหตผุล 

ศำลพิพำกษำว่ำ สมำชิกสภำท้องถิ่นที่ถูกจับเล่นกำรพนัน
จะพ้นจำกต ำแหน่งต่อเมื่อเป็นเจ้ำมือ เจ้ำส ำนัก เล่นเป็น
อำจิณ เล่นเป็นประจ ำหรือติดนิสัย 

Context = Law- Municipal - Defamatory 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติฯ  (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา (๑๐), มาตรา 

๔๗ ตรี (๔), มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ข.๑๖ คดีหมำยเลขแดงที่ อ. ๔๒๗/๒๕๖๐ 
  Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

ท้องถ่ินประเภทไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภา 

ไปข้อ ๓-๑, ๓-๒ 

ประเด็นไหน? 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister 

นายกฯ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption 

มีพฤติกรรมในทางทจุริต 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

๓ 

ไมมี่ข้อมลู 
  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption, OverPricePurchasing 

จดัซือ้ทอ่ระบายน า้ในราคาสงูกวา่ราคาตาม

ท้องตลาด จดัท าเอกสารเท็จประกอบการเบิก

จา่ยเงิน และทจุริตในการเบิกจา่ยเงิน 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๓ 

มีพฤติการณ์เม่ือไหร่ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Corruption, OverPricePurchasing, BeforeAppoint 

 

ขณะด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารสว่นต าบลวาระทีแ่ล้ว 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

ตามค าถาม พฤติกรรมในทางทจุริตที่จะท าให้พ้นจากต าแหนง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลได้ ต้องเป็นพฤติกรรมใน

ขณะที่ด ารงต าแหนง่อยูใ่นวาระนัน้ ไมอ่าจน าพฤติกรรมในทางทจุริตขณะด ารงต าแหนง่วาระที่แล้วมาเป็นเหตใุห้พ้นจาก

ต าแหนง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลในการด ารงต าแหนง่ปัจจบุนัได้ 

ขอทราบข้อกฎหมาย 

Context = Law- Minister - Corruption 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๑ (๓) 

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 

  

ข.๑๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๘๒/๒๕๕๖ 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาฯ 

ไปข้อ ๓-๑, ๓-๒ 

ประเด็นไหน? 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister 

นายกฯ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Negligently-Act 

ละเลยไมป่ฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิการไมช่อบด้วยอ านาจหน้าที่ 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

๓ 

ไมมี่ข้อมลู 
  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Negligently-Act, NotExtendContract 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลไมต่อ่สญัญาจ้างให้แก่พนกังานจ้าง 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๓ 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

พนกังานจ้างอยูใ่นหลกัเกณฑ์ที่ต้องตอ่สญัญาจ้าง และคณะกรรมการ

กลัน่กรองเห็นวา่มีผลการปฏิบตัิงานอยูใ่นเกณฑ์ดีควรตอ่สญัญาจ้าง

หรือไม?่ ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

นายกฯ ได้รายงานการไมต่อ่สญัญาจ้างตอ่ ก.อบต. จงัหวดั เพ่ือขอ 
ความเห็นชอบก่อน หรือไม?่ 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

นายอ าเภอเคยพิจารณาให้จ้างตอ่ไป หรือไม?่ 

๔ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Negligently-Act, NotExtendContract, GoodPerformance 

ใช ่

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Negligently-Act, NotExtendContract, GoodPerformance, NotReport 

ไม ่

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, Negligently-Act, NotExtendContract, GoodPerformance, NotReport, GotUpperLevelOpinion 

เคย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       195 

 

 

ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ตอบค าถาม นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพ้นจากต าแหนง่ เพราะจากพฤตกิรรมเป็นการละเลยไมป่ฏิบตัิ

ตามหรือปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ี 
ต้องการทราบข้อกฎหมายหรือไม?่ 

Context = Law- Minister - Negligently-Act 

พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิฯ (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ (๑) และมาตรา ๙๒ 

๔ 

ขอทราบข้อกฎหมาย 
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Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = SAO* 

* Subdistrict Administration Organization 

อบต. 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = SAO, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ไปที่ประเด็นเทศบาล 

  

ข.๑๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๕๖/๒๕๕๑ 
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ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

สมาชิกสภาฯ 

ไปข้อ ๓-๑, ข้อ ๓-๒

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร 
สญัญาจา้ง, สัญญาซ้ือขาย, สญัญาเช่า? 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister 

นายกฯ 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, ConflictofInterest 

มีสว่นได้สว่นเสียในสญัญา 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู ต้องการค าปรึกษา 

  สญัญาจ้างก่อสร้าง (ระบ ุ–ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก) 

๓ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

ละเลยไมป่ฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิการไม่

ชอบด้วยอ านาจหน้าที ่

มีพฤติกรรมในทางทจุริต ไปข้อ ๓-๓ 

ไปข้อ ๓-๔ 

๓
Context = SAO, Case-GetOut, Minister, ConflictofInterest, ServiceContract 
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๓ 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 
ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

๔ 

ท าสญัญาจ้างเมื่อใด 

ก่อนเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบล,  
วนัเลอืกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล, 
ขณะเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint 

ก่อนเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Relative 

ภรรยาของนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นคูส่ญัญากบั

องค์การบริหารสว่นต าบล 
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ส ำนักศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

๔ 

 

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Relative, DeliverBeforeAppoint 

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

๕ 

ตรวจรับ และ เบิกจ่ายเงินคา่จ้างเมื่อใด 

ก่อนเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบล,  
วนัเลอืกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล, 
ขณะเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

ก่อนเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
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๕ 

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

อยูใ่นชว่งประกนัความช ารุดบกพร่องของงานตามสญัญาจ้างใชห่รือไม่ 

 

  

Context = SAO, Case-GetOut, Minister, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Relative, DeliverBeforeAppoint, InWarrantyPeriod 

ใช ่

ตามค าถามเห็นวา่ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลไมพ้่น

จากต าแหนง่เพราะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมในสญัญาที่ท ากบัองค์การบริหารสว่นต าบล 

ขอทราบเหตผุล 

ในขณะท่ีสมคัรรับเลอืกตัง้และได้รับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นายกองค์การบริหาร

สว่นต าบล แม้ภรรยาของนายกองค์การบริหารสว่นต าบลยงัคงต้องรับผิดในความช ารุด

บกพร่องของงานตามสญัญาจ้างที่ท ากบัองค์การบริหารสว่นต าบลอยูก็่ตาม แตค่วามรับ

ผิดดงักลา่วเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทีต้่องรับผิดตอ่องค์การ

บริหารสว่นต าบลตามข้อก าหนดในสญัญาในการเรียกร้องคา่เสยีหายเมื่อเกิดความช ารุด

บกพร่องของงานตามสญัญาเทา่นัน้ และในระหวา่งที่ด ารงต าแหนง่นายกองค์การบริหาร

สว่นต าบลไมป่รากฏวา่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมีพฤติการณ์โดยการใช้ต าแหนง่

หน้าที่เข้าไปมีสว่นได้เสยีในสญัญาดงักลา่วแตอ่ยา่งใด กรณีจึงไมอ่าจถือได้วา่เป็นผู้มีสว่น

ได้เสยีไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่ท ากบัองค์การบริหารสว่นต าบล 

ข้อกฎหมายข้อไหน? 

๖ 
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๖ 

Context = Law-SAO-ConflictofInterest 

 พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๖๔/๒ 

วรรคหนึ่ง (๓) 
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Context = Welcome 

๒ 

สอบถาม 

ยินดีครับ ไมท่ราบวา่เป็นค าถามเก่ียวกบั

หน่วยงานไหนครับ? 
- เทศบาล 
- อบต. 
- อบจ. 
- เมืองพทัยา 
- กทม. 

Context = Municipality 

เทศบาล 

สอบถามเร่ืองอะไร? 

ประเด็นอื่น ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut 

ถกูให้พ้นจากต าแหน่ง 

อบต. 
ไปที่ประเด็น อบต 

 
ข.๑๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๑ 
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ต าแหน่งใดครับ? 
- นายกฯ  - เลขานกุารฯ - ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ 
- รองนายกฯ -ที่ปรึกษาฯ  - รองประธานสภาฯ 

๒ 

นายกฯ 

ไปที่ประเด็นนายกฯ 

ประเด็นไหน? 

สญัญาอะไร 
สญัญาจา้ง, สัญญาซ้ือขาย, สญัญาเช่า? 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

สมาชิกสภาฯ 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

, Conflict-of-Interest 

มีสว่นได้สว่นเสียในสญัญา 

ประเด็นอื่น 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไปที่ประเด็นสญัญาอื่น 

๓ 

ไปที่ประเด็นอื่น 
  

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 

, ConflictofInterest, ServiceContract 

ต าแหน่งอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  

สญัญาจ้างก่อสร้าง (ระบ ุ–ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
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Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 
, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint 

๓ 

พฤติการณ์เป็นอยา่งไร 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal 
, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Partnership 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการของห้างหุ้นสว่นที่เป็น

คูส่ญัญากบัเทศบาล 

ค าตอบอ่ืนๆ 

ไมมี่ข้อมลู  
  

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

๔ 

ท าสญัญาจ้างเมื่อใด 

ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล,  
ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
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๔ 

๕ 

ตรวจรับงานจ้างเมื่อใด 
ก่อนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล,  
ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู 

  

 

Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Partnership, DeleverAfterAppoint 

ขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลมีการกระท าในฐานะหุ้นสว่นผู้จดัการของห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
ในขณะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

  

  
Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Partnership, DeleverAfterAppoint, Involve 
  
  

มี 
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Context = Municipality, Case-GetOut, Municipal, ConflictofInterest, ServiceContract, BeforeAppoint, Partnership, DeleverAfterAppoint, Involve, 

SignInvoice 
  

๕ 

ค าตอบอ่ืนๆ 
ไมมี่ข้อมลู  

๖ 

ท าอะไร 

ตามค าถาม สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากต าแหนง่

เพราะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมใน

สญัญาที่ท ากบัเทศบาล 

ลงนามสง่มอบงานและใบแจ้งหนี ้

ให้แก่เทศบาล 
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๖ 

ขอทราบข้อกฎหมาย 

ขอทราบเหตผุล 

หลงัจากที่ได้รับการเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลได้กระท าการใน

ฐานะหุ้นสว่นผู้จดัการของห้างหุ้นสว่นจ ากดัโดยเป็นผู้ลงนามในฐานะหุ้นสว่นผู้จดัการของ

ห้างหุ้นสว่นจ ากดัในใบสง่มอบงานและใบแจ้งหนีใ้ห้แกเ่ทศบาล จงึเป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่

ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาทีท่ ากบัเทศบาลในวนัท่ีได้รับเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภา

เทศบาล ซึง่มีผลให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลสิน้สดุไปตัง้แตว่นัดงักลา่ว 

Context = Law- Municipal - Conflict-of-Interest 

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ 
ทวิ มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ (๓) และ (๖) มาตรา ๑๙ วรรคสอง 
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ภาคผนวก ค 
 

ประมวลค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
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ประมวลค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
 

กำรจัดท ำประมวลค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมำยส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้มำจำกกำรศึกษำค ำพิพำกษำศำลปกครอง ศำลยุ ติธรรม 
รวมถึงค ำแนะน ำจำกกำรท ำประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยท้องถิ่นของคณะผู้วิจัย โดยข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ท้องถิ่น สำมำรถจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่  

๑. ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น 

๒. ข้อกฎหมำยด้ำนวินัย 

๓. ข้อกฎหมำยด้ำนบริหำรงำนบุคคลด้ำนอ่ืน ๆ 

ในงำนวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมมำเฉพำะข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ
สมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น  
 

ค าถาม กรณีท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่นขำดคุณสมบัติ เช่น ไปบวชเป็นภิกษุ เคยถูกไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ เป็นต้น แต่กลับยังคง
ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ประชำชนมีสิทธิฟ้องคดีนี้หรือไม่  

ค าตอบ ได้ แต่ต้องไปร้องเรียนต่อนำยอ ำเภอ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ก ำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเสียก่อน หำกไม่เป็นผล หรือนำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแล้วแต่กรณี 
ละเลยไม่สอบสวนและวินิจฉัยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นคนนั้นพ้นจำกต ำแหน่ง ประชำชนที่เป็นผู้
ร้องเรียนจึงจะน ำคดีมำฟ้องศำลปกครองว่ำ นำยอ ำเภอ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็น
ผู้ก ำกับดูแลว่ำละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไม่สอบสวนและวินิจฉัยให้สมำชิกสภำท้องถิ่น
คนนั้นพ้นจำกต ำแหน่ง 
 

ค าถาม สมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมีประโยชน์ได้เสียในสัญญำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นคูส่ัญญำ พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อใด 

ค าตอบ วันที่พ้นจำกต ำแหน่งคือวันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำย
ห้ำมไว้ เช่น วันที่ท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ค าถาม สมำชิกสภำท้องถิ่นสำมำรถลำบวชในระหว่ำงที่ยังมีสถำนภำพเป็นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นได้หรือไม่  

ค าตอบ ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยก ำหนดให้กำรอุปสมบทเป็นพระภิกษุในขณะที่ยังมี
สถำนภำพเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นลักษณะต้องห้ำม เมื่อไปบวชจึงท ำให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลง ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่ง 
 

ค าถาม ผู้บริหำรท้องถิ่นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ ต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ค าตอบ ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มำตรำ ๓๖ (๔)  (กรณีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มำตรำ ๔๘  ปัญจทศ (๔) (กรณีนำยกเทศมนตรี) และพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๔ (๔) (กรณีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  
 

ค าถาม ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อใด 
ค าตอบ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ แล้วเป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อ

สิ้นปีงบประมำณที่อำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น และตำมมำตรำ ๑๖ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
บรรพ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีกำรนับอำยุบุคคลว่ำ กำรนับอำยุ
บุคคลให้นับตั้งแต่วันเกิด เช่น หำกเกิดวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๔๘๕ เมื่อนับวันเกิดคือ ๑ ตุลำคมด้วย จะอำยุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของปีงบประมำณจึงเกษียณอำยุ
ไปในวันนั้น คือเมื่อสิ้นปีงบประมำณ (วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๕) 
 

ค าถาม สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนใบลำออกไว้ล่วงหน้ำ แล้วมอบให้ผู้น ำ
กลุ่มเก็บไว้ เมื่อน ำมำยื่นภำยหลังเมื่อเกิดข้อขัดแย้งในกลุ่มขึ้น ใบลำออกนั้นใช้ได้หรือไม่ มีผลให้ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ค าตอบ ใบลำออกนั้นไม่มีผลทำงกฎหมำย เมื่อสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียน
ใบลำออกไว้ล่วงหน้ำ แล้วมอบให้ผู้น ำกลุ่มเก็บไว้และยังคงปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเรื่อยมำ แสดงว่ำในขณะลงนำมในใบลำออกนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนย่อมทรำบ
ดีว่ำ ผู้ลงนำมไม่ได้มีเจตนำลำออกจริงแต่อย่ำงใด และยังไม่ได้มีกำรยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และกำรที่มีผู้น ำใบลำออกดังกล่ำวมำยื่นในภำยหลังโดยที่สมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มอบหมำย กำรยื่นใบลำออกจึงไม่ใช่เจตนำอันแท้จริงของสมำชิกสภำ
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ผู้นั้น หำกประสงค์จะให้มีกำรลำออก สมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีกำรแสดงเจตนำ
อีกครั้งโดยลงวันที่ในหนังสือและน ำไปยื่นต่อประธำนสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่ง 
 

ค าถาม สมำชิกสภำองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกศำลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลำย ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อใด 

ค าตอบ เมื่อวันที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย และไม่จ ำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุด 
 

ค าถาม สมำชิกสภำองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ ถ้ำสมำชิกฯ 
นั้นได้ท ำสัญญำซื้อขำยก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกฯ และตำมสัญญำฯ ต้องมีกำรส่งมอบสินค้ำ 
หลังจำกมีสถำนภำพเป็นสมำชิกฯ แล้ว 

ค าตอบ ไม่ถือว่ำสมำชิกฯ ผู้นี้มีส่วนได้เสียในสัญญำ กำรส่งมอบสินค้ำ หลังจำกมีสถำนภำพ
เป็นสมำชิกฯ แล้ว เป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และไม่เป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
 

ค าถาม  ควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสีย ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
๒๔๙๖ มำตรำ ๑๙ ซึ่งจะท ำให้สมำชิกสภำเทศบำลพ้นต ำแหน่ง มีอะไรบ้ำง 

ค าตอบ เป็นกรณีที่ต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง เช่น มีพฤติกำรณ์เป็นผู้มีอิทธิพล
เปิดบ่อน เป็นเจ้ำมือหวยเถื่อน หรือเล่นกำรพนันเป็นอำจิณ เป็นต้น 
 

ค าถาม สมำชิกสภำองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ ถ้ำสมำชิกฯ 
นั้นได้ท ำสัญญำจ้ำงก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกฯ และตำมสัญญำฯ ต้องมีกำรรับผิดในควำม
ช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงตำมสัญญำที่ท ำ ในระหว่ำงที่เป็นสมำชิกฯ แล้ว 

ค าตอบ  
1) กำรที่จะพิจำรณำว่ำสมำชิกฯเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำที่เข้ำท ำกับองค์กำรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่ว่ำจะโดยตรงหรือทำงอ้อม จะต้องปรำกฏข้อเท็จจริงของกำรได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำ
สัญญำในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกฯ นั้น 

2) กรณีเป็นกำรเข้ำท ำสัญญำ ส่งมอบงำน และตรวจรับงำนจ้ำงตำมสัญญำก่อนที่ได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมำชิกฯ จึงย่อมไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จำกกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำง 

3) แม้ในขณะได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกฯ จะอยู่ในช่วงระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดที่มีสมำชิกฯผู้
นั้นเคยเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกงำนจ้ำงกับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมสัญญำจ้ำงก็ตำม แต่ควำมรับผิดดังกล่ำวเป็นกำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดที่ต้องรับผิดตำมข้อก ำหนดในสัญญำที่ได้ท ำไว้ในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยเท่ำนั้น ไม่ใช่เป็นกรณีที่สมำชิกฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ในสัญญำที่จะท ำให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลง จึงไม่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกฯ 
 

ค าถาม ภรรยำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นคู่สัญญำจ้ำงเหมำกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยที่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรับรู้กำรกระท ำแต่ไม่ได้คัดค้ำน  
ถือได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำ และต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ค าตอบ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลได้รับทรำบและรู้เห็นกำรกระท ำของภรรยำ และยินยอมให้เป็นคู่สัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล อันเป็นกำรอำศัยโอกำสที่ตนด ำรงต ำแหน่งใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำกำรใด ๆ ในลักษณะเป็นกำร
ใช้ควำมช่วยเหลือภรรยำตนที่เข้ำมำท ำสัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเชิดบุคคลอ่ืนเป็น
คู่สัญญำ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคู่สัญญำ  
 

ค าถาม บุตรของสมำชิกสภำเทศบำล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ที่เป็นคู่สัญญำกับเทศบำล แต่ไม่
มีอ ำนำจในกำรบริหำรโดยถือหุ้นในบริษัทนั้นเพียงร้อยละ ๑๐ และสมำชิกสภำเทศบำลก็ไม่มีต ำแหน่ง
เป็นผู้บริหำรของเทศบำล ถือได้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำ และต้องพ้นจำก
ต ำแหน่งหรือไม่  

ค าตอบ แม้บุตรของสมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับจ้ำงแต่ก็เป็นเพียงร้อยละ
สิบของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดและไม่มีอ ำนำจบริหำรจัดกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ ผูกพันบริษัทแต่อย่ำงใด 
ประกอบกับสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในสถำนะที่ไม่จ ำต้องได้รับกำรอุปกำระเลี้ยงดูจำกบุตรและแม้เป็น
ทำยำทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก ของบุตรแต่สิทธิดังกล่ำวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุตรถึงแก่ควำมตำยก่อน
ซึ่งเป็นเรื่องไม่แน่นอน ทั้งไม่ปรำกฏว่ำสมำชิกสภำเทศบำล  เข้ำไปเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ 
ในบริษัท จึงไม่อำจถือได้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลได้รับประโยชน์ในสัญญำที่ท ำกับเทศบำล นอกจำกนั้น 
สมำชิกสภำเทศบำลไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรเทศบำลที่จะมีอ ำนำจเกี่ยวข้องกับกำรสั่งจ้ำงและท ำ
สัญญำดังกล่ำว จึงถือไม่ได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่เทศบำลเป็น
คู่สัญญำที่จะเป็นเหตุให้สมำชิกภำพสิ้นสุด 
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ค าถาม นำยกเทศมนตรี อนุมัติให้กลุ่มกำรเมืองที่ตนเองเป็นประธำนกลุ่ม เช่ำโครงเหล็กของ
เทศบำลเพ่ือติดตั้งป้ำยหำเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล ถือได้ว่ำนำยกเทศมนตรี
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำ และต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ค าตอบ นำยกเทศมนตรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในสัญญำที่เทศบำลเป็นคู่สัญญำหรือกิจกำร
ที่กระท ำให้แก่เทศบำลท ำให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี และเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้สมัคร
เข้ำรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นเวลำ ๕ ปี ตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ค าถาม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลในครำวก่อน ปกปิดกำรประกำศสอบรำคำจ้ำง แก้ไขวันเวลำขำยเอกสำรสอบรำคำ สั่งกำรให้ส่ง
ประกำศสอบรำคำจ้ำงให้เฉพำะบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่ไม่ส่งให้ผู้
มีอำชีพรับจ้ำงรำยอ่ืน ไม่ยอมขำยเอกสำรสอบรำคำ แต่จัดท ำเอกสำรเท็จว่ำมีกำรขำยเอกสำรสอบ
รำคำ ท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุย้อนหลัง ถือได้ว่ำอดีตนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นั้น มีพฤติกรรมในทำงทุจริตและต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่  

ค าตอบ  กำรกระท ำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่อแสดงว่ำเป็นผู้มีพฤติกรรมในทำง
ทุจริตจึงต้องด้วยลักษณะต้องห้ำมของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นผลให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง และนำยอ ำเภอมีอ ำนำจสอบสวนและวินิจฉัยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะมีพฤติกรรมในทำงทุจริตขณะที่ด ำรงต ำแหน่งในครั้งที่ผ่ำนมำ
ได้ และเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยผลของกฎหมำย แม้ว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้กระท ำ
กำรในขณะด ำรงต ำแหน่งในวำระท่ีผ่ำนมำ พฤติกรรมที่ท ำไว้ก็ไม่อำจถูกลบล้ำงไป 
 

ค าถาม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคยเป็นกรรมกำรบริษัทที่เป็นคู่สัญญำก่อสร้ำงกับ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทนั้นก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งมำ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริษัท 
หลังได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถือได้ว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในสัญญำ และต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ค าตอบ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
สัญญำในขณะที่ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทสำมำรถบอกเลิกกำรเป็นผู้แทนของบริษัทได้ทุกเมื่อ 
และมีผลทันทีเมื่อได้แสดงเจตนำขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมมำตรำ ๑๑๖๗ มำตรำ 
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๘๒๖ มำตรำ ๘๒๗ และมำตรำ ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ไม่ได้มีผลเมื่อจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำร เมื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็น
กรรมกำรบริษัทก่อนที่ได้รับกำรเลือกตั้ง จึงมีผลตำมกฎหมำยตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือลำออก นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำขณะที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 

ค าถาม สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลถูกด ำเนินคดีอำญำในข้อหำเรียกและรับเงินค่ำตอบแทนจำกเอกชนเพ่ือช่วยเหลือให้
ได้ท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง และตรวจรับกำรจ้ำง ว่ำผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำอันเป็น
ควำมเท็จ และศำลมีค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุก แต่คดียังไม่ถึงที่สุด ถือได้ว่ำมีพฤติกรรมทุจริต และ
ต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

ค าตอบ มีพฤติกรรมในทำงทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ำมมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ
ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 

 
 
 
 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


