
เพียงยื่นซองเสนอราคา ... จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่ ? 
 

นางสาวเบญญาภา  ไชยค ามี พนักงานคดีปกครองช านาญการ 
กลุ่มเผยแพร่ข้อมลูทางวิชาการและวารสาร ส านักวิจยัและวิชาการ 

ส านักงานศาลปกครอง 
 

  มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้นายอ าเภอท าการสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว
กรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง ด้วยเหตุที่ผู้นั้นเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือ 
ในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนอกจากกระบวนการสอบสวนเพ่ือให้สมาชิกสภาพ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงจะต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยจะต้องพิจารณา
พยานหลักฐานทีจ่ าเป็นแก่การพิสูจน์ แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้คู่กรณี
ได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดังกล่าวได้ใช้อ านาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการหรือการด าเนินการที่จะต้องท าสัญญาในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
ให้ตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

ดังนั้น กรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่เพียงยื่นซองเสนอราคา แต่มิได้
รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
กับองค์การบริหารส่วนต าบลอันมีผลท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
หรือไม่ ? 
  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๑/๒๕๕๓ ได้วินิจฉัยดังนี้ 
  ผู้ฟ้องคดีขณะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ส. แต่เพียงผู้เดียว ได้ยื่นซองสอบราคาในนามบริษัทตามโครงการซ่อมแซม 
ถนนลูกรังในหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศสอบราคา แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคา  ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี (นายอ าเภอ) ได้ด าเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยสอบปากค า
พยานบุคคลและพิจารณาพยานหลักฐานโดยไม่ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่สอบปากค าหรือแจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีทราบ และมีค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ฟ้องคดี
สิ้นสุดลงโดยอ้างเหตุว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
กรณียื่นซองเสนอราคาแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นเพียงการแสดงเจตนาที่จะท าสัญญาเท่านั้น  
และเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  ค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผลให้สมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง เป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบ 
ต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ การไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนจะมีค าสั่งให้พ้นจาก
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็นรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้ กระบวนการสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ฟ้องคดี



 ๒ 

ยื่นซองเสนอราคาเป็นเพียงค าเสนอจะท าสัญญา ซึ่งเม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ท าค าสนอง  
สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับองค์การบริหารส่วนต าบลจึงยังไม่เกิดขึ้น และยังไม่มีนิติสัมพันธ์ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาต่อกัน และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการ  
จึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทีต่นด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะการจะถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ หมายถึง การที่ได้เข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไป
ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนั้นแล้วไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเจตนาประสงค์ ให้ตนได้รับประโยชน์หรือเป็น 
การเ อ้ือประโยชน์ ให้แก่บุคคลอ่ืน  ดั งนั้น  กรณีที่ผู้ฟ้องคดี เพียงแต่ ได้ยื่นซองเสนอราคา  
แต่ถูกคณะกรรมการปรับตกไปก่อนจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล จึงหาใช่เป็นการเข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไปด าเนินกิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแล้ว ซึ่งจะมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ฟ้องคดี 
ต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ การมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจึง เป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ ค าสั่ง 
ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้อธิบายลักษณะความ “เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่กระท าให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล” ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีเจตนา
ประสงค์ให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนโดยการใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
โครงการนั้น เช่น กรณีนายกเทศมนตรีใช้อ านาจเลือกโรงแรมซึ่งบุตรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาโดยมีเจตนาหรือ 
เอ้ือประโยชน์ให้กับโรงแรมเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สิน (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๕๐๙/๒๕๕๔) แต่เมื่อคดีนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงแต่ยื่นซองเสนอราคา 
และมิได้รับเลือกให้เข้าท าสัญญาเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไปด าเนินกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่อันจะถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ซ่ึงท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง  
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