(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๗)
เรียกรับเงินเพือ่ ช่ วยเหลือการบรรจุเป็ นข้ าราชการ ... ต้ องพ้ นจากตําแหน่ ง !
นางสาวฐิติพร ป่ านไหม
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

พฤติ ก รรมในทางทุ จ ริ ต เป็ นลัก ษณะต้อ งห้า มที่ สํา คัญ ในเรื่ อ งคุ ณ สมบัติ ข องผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลอันมีผลทําให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๖๔
วรรคหนึ่ ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
คดีปกครองที่จะนํามาเป็ นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้
เป็ นกรณี ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้เรี ยกรับเงินเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเป็ นพนักงานส่ วนตําบล แต่ต่อมามีการร้องเรี ยนและหลังจากการสอบสวน
นายอําเภอจึงวินิจฉัยให้พน้ จากตําแหน่ง โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
คดีน้ ีมีประเด็นที่น่าสนใจ ๓ เรื่ อง คือ (๑) พฤติกรรมของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่เป็ นสาเหตุให้
ต้องพ้นจากตําแหน่ ง (๒) การดําเนิ นการตามขั้นตอนหรื อวิธีการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคําสั่งทางปกครอง ซึ่ งมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดหลักเกณฑ์สาํ คัญเพื่อประกันความเป็ นธรรมให้กบั คู่กรณี ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองประการหนึ่ งว่า
ในกรณี ที่คาํ สั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิ ทธิ ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ตอ้ งให้คู่กรณี มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริ ง
อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ดังนั้น การวินิจฉัยให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลผูใ้ ดพ้นจากตําแหน่ง เพราะมีพฤติกรรมทุจริ ต
ซึ่ งเป็ นการพิจารณาเพื่อออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่เจ้าหน้าที่
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่สอบสวนจะต้องให้โอกาสคู่กรณี ได้รับทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรื อไม่ ?
และ (๓) หากนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลพ้นจากตําแหน่งตามวาระก่อนที่นายอําเภอจะวินิจฉัย
ให้พน้ จากตําแหน่ ง จะมี ผลทําให้คาํ สั่งให้พน้ จากตําแหน่ งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ? และนายอําเภอมี อาํ นาจ
วินิจฉัยหรื อไม่ ?
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนี้ มีวา่ นาย ภ. ได้ร้องเรี ยนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดว่า นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
(ผูฟ้ ้ องคดี) เรี ยกรับเงินจากนาย ภ. จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเปิ ดกรอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ระดับ ๓
และใช้บญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตําบลจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรจุบุตรชายของนาย ภ. ที่มีชื่อ
สอบขึ้นบัญชีไว้ให้เป็ นพนักงานส่ วนตําบล แต่ปรากฏว่าบัญชีผสู้ อบแข่งขันดังกล่าวครบกําหนดทําให้บุตรชายของนาย ภ.
ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง นาย ภ. จึงขอเงินคืน ผูฟ้ ้ องคดีคืนเงินให้จาํ นวน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่ วนที่เหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินและสัญญาคํ้าประกันไว้
ต่อมา ภายหลังการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง นายอําเภอ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี )
ได้วนิ ิจฉัยให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ง
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ วินิจฉัย แต่ผถู้ กู ฟ้ องคดีเห็นว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวเป็ นที่สุด
ผูฟ้ ้ องคดีนาํ คดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว โดยอ้างว่าตนเองไม่ได้รับเงิน
ดังกล่าว และผูถ้ กู ฟ้ องคดีไม่ได้ให้โอกาสได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่

๒
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสัญญากูย้ ืมเงิ นและสัญญาคํ้าประกัน อีกทั้งคําสั่งให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่ งยังมี ข้ ึ นภายหลังที่
ผูฟ้ ้ องคดีได้พน้ จากตําแหน่งตามวาระไปแล้ว
ประเด็นแรกที่ ศาลปกครองสู งสุ ดวิ นิจฉั ยก็คือ กระบวนการพิ จารณาก่ อนออกคําสั่ งให้ ผ้ ูฟ้องคดี
พ้ นจากตําแหน่ งได้ มีการให้ โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ ทราบข้ อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ อีกทั้งให้ผฟู้ ้ องคดีตอบคําถามและแจ้งการให้ถอ้ ยคําเพิ่มเติมแล้ว กรณี จึงถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการออกคําสั่งและเปิ ดโอกาสให้ผฟู้ ้ องคดีได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอ
และโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว และแม้จะไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสัญญากูย้ ืมเงินและสัญญา
คํ้าประกันให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ แต่พยานหลักฐานสําคัญที่ยนื ยันถึงการจ่ายเงิน คือ การให้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับการส่ งมอบเงิน
ของนาย ภ. และนาย ท. ซึ่ งนาย ภ. ได้ทาํ การส่ งมอบซองบรรจุเงินในห้องทํางานของผูฟ้ ้ องคดี โดยมีนาย ท. เป็ นผูร้ ับ
และส่ งต่อให้แก่ผฟู้ ้ องคดี แม้ผฟู้ ้ องคดีจะให้ถอ้ ยคําปฏิเสธว่านาย ท. ไม่ได้ส่งมอบเงินให้แก่ตนเองก็ตาม
แต่เมื่อปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้นผูฟ้ ้ องคดีได้ทาํ หนังสื อขอใช้บญั ชีผสู ้ อบแข่งขันของคณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตําบลจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรจุ บุตรชายของนาย ภ. เป็ นพนักงานส่ วนตําบล ทั้งที่ ในขณะนั้นมีผูด้ าํ รง
ตําแหน่งดังกล่าวอยู่แล้ว ประกอบกับสัญญากูย้ ืมเงินและหนังสื อคํ้าประกันไม่ใช่หลักฐานที่ ช้ ี ความผิดของผูฟ้ ้ องคดี
ซึ่ งเมื่อพิจารณาร่ วมกับพยานหลักฐานอื่นๆ ก็ทาํ ให้ขอ้ ร้องเรี ยนมีน้ าํ หนักเพียงพอรับฟั งได้ ดังนั้น การไม่ได้แจ้งให้ทราบถึง
สัญญาดังกล่าวจึ งยังถื อไม่ได้ว่าไม่เปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ้ องคดี ได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานแต่อย่างใด
ส่ วนพฤติกรรมของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทําในทางทุจริ ตที่มีลกั ษณะต้องห้ามและเป็ นเหตุให้นายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องพ้นจากตําแหน่ งหรื อไม่ ? นั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า เมื่อนาย ภ. และนาย ท.
ให้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับการรับเงินของผูฟ้ ้ องคดี และผูฟ้ ้ องคดียอมรับความมีอยูจ่ ริ งของสัญญากูย้ มื เงินและสัญญาคํ้าประกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับที่ นาย ภ. ให้ถ ้อยคําว่าผูฟ้ ้ องคดี ได้นําเงิ นจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท มาคื น ให้ภ ายหลัง ส่ ว นที่ เ หลื อ
๑๕๐,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินอีกฉบับ
อีกทั้ง ประจักษ์พยานให้ถอ้ ยคําสอดคล้องต้องกันถึงการจ่ายเงินย่อมเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดี
มีพฤติกรรมทุจริ ต พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีจึงเชื่อได้วา่ เป็ นการใช้อาํ นาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น อันเป็ นพฤติกรรมในทางทุจริ ตที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) ซึ่ งเป็ นเหตุให้พน้ จาก
ตําแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
สําหรับประเด็นว่าหากนายกองค์ การบริ หารส่ วนตําบลพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระก่ อนที่ นายอําเภอ
จะวิ นิจฉั ยให้ พ้นจากตําแหน่ ง จะมีผลทําให้ คาํ สั่ งให้ พ้นจากตําแหน่ งไม่ ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ? และนายอําเภอ
มีอาํ นาจวินิจฉั ยหรื อไม่ ? นั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยประเด็นนี้ วา่ การที่ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระ
การดํารงตําแหน่งก่อนที่จะมีคาํ วินิจฉัย ไม่มีผลทําให้เป็ นคําวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อเหตุที่จะต้อง
มีการสอบสวนและวินิจฉัยการพ้นจากตําแหน่งเกิดขึ้นในขณะที่ผฟู้ ้ องคดียงั ดํารงตําแหน่งอยู่ แม้ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีจะพ้น
จากตําแหน่งไปแล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดียงั คงมีอาํ นาจหน้าที่สอบสวนและวินิจฉัยตามมาตรา ๖๔ ประกอบมาตรา ๕๘/๑ (๓)
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีวินิจฉัยให้ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากตําแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพราะเป็ น
ผูม้ ีพฤติกรรมในทางทุจริ ตจึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๓๙๕/๒๕๕๖)

๓
คดีน้ ีไม่เพียงแต่วางบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิราชการที่ดีแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับกระบวนการก่อนออกคําสั่งทางปกครองที่มีลกั ษณะที่อาจกระทบถึงสิ ทธิ ของคู่กรณี วา่ หน่วยงานทางปกครอง
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตอ้ งให้โอกาสคู่กรณี ท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริ งและมีโอกาสในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
อย่างเพียงพอเพื่อประกันความเป็ นธรรมให้แก่คู่กรณี ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาลปกครองสูงสุ ดยังได้วางแนวทางในการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อนําไปสู่ การใช้ดุลพินิจของผูม้ ีอาํ นาจ
ในฝ่ ายปกครองว่า เจ้าหน้าที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริ งและรับฟังพยานหลักฐานที่มีน้ าํ หนักรับฟังได้วา่ พฤติการณ์อนั เป็ น
เหตุแห่งการออกคําสั่งทางปกครองมีอยูจ่ ริ งหรื อไม่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องรับฟังพยานหลักฐานจนปราศจากความสงสัยดังเช่น
การใช้อาํ นาจในทางอาญาที่จะต้องรับฟังพยานหลักฐานโดยปราศจากความสงสัย เพราะการใช้อาํ นาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในทางปกครองเป็ นการใช้อาํ นาจตามกฎหมายปกครองมิ ใช่การใช้อาํ นาจตามกฎหมายอาญา เช่น การวินิจฉัยให้นายก
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเป็ นการใช้อาํ นาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นต้น

