สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗ /๒๕๔๑
เรื่อง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาการสั่งใหสมาชิกภาพของสมาชิกแหงสภาเทศบาลสิ้นสุด
ดวยการยุบสภาเทศบาลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และการแตงตั้งคณะเทศมนตรี
ชั่วคราวของผูวาราชการจังหวัดชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
เทศบาลตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีคํารองตามหนังสือ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาการสั่งใหสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาล
สิ้นสุดลงดวยเหตุยุบสภาเทศบาล การสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนงของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๔๕ (๔) และการ
แตงตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ของผูวา
ราชการจัง หวัด เป น การกระทํ าที่ถูก ต องตามกฎหมายและชอบดว ยรั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๒ และ ๒๘๓ วรรคสอง หรือไม ซึ่งตามคํารองเทศบาลตําบลทาขาม
อางวา ตามที่กระทรวงมหาดไทยได มีคําสั่งใหสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ น สุดสมาชิ กภาพดว ยเหตุยุบ สภา
เทศบาล โดยอางเหตุวา คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงความเห็นใหคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยทราบว า การดํ า รงตํ า แหน ง ของสมาชิ ก สภาเทศบาลซึ่ ง ได รั บ เลื อ กตั้ ง ก อ นวั น ที่
รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ จะตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๕ วรรคหา
คือ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ซึ่งตามนัยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ที่กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาลคราวละหาปนั้น ไมอาจใชบังคับไดอีกตอไป
เพราะเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๔ และมาตรา ๔๕(๔)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ สั่งใหสมาชิกสภาเทศบาลหลายแหงสิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุ
ยุบสภาเทศบาล เชน เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลบานพรุ เปนตน เทศบาลตําบลทาขามเห็นดวย
กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาวา สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๕ วรรคหา เมื่อสมาชิกภาพแหงสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม
วาระแลว คณะเทศมนตรีที่ออกนั้นจะตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการในหนาที่ของคณะเทศมนตรี
ตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔๕ (๑) ผูวาราชการจังหวัดไมจําตองแตงตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๕ วรรคสอง แตอยางใด การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗๔ ประกอบดวยมาตรา ๔๕ (๔) สั่งใหสมาชิกภาพแหง

๒
สภาเทศบาลสิ้นสุดลงดวยเหตุยุบสภาเทศบาล และสั่งใหเทศมนตรีทั้งคณะออกจากตําแหนง และใหผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวเพื่อดําเนินกิจการของเทศบาลตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะ
เทศมนตรีใหมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๕ วรรคสอง นั้น เปนการปฏิบัติที่ไม
ถู ก ต อ ง น า จะขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓
วรรคสอง กลาวคือ มาตรา ๒๘๒ บัญญัติไววา "ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแก
ทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น" และมาตรา ๒๘๓
วรรคสอง บัญญัติไววา "การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปน
สวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ท อ งถิ่ น หรื อ นอกเหนื อจากที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ วมิ ไ ด ” ฉะนั้น จึง เห็ น ว า การสั่ ง การของรั ฐ มนตรี วา การ
กระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดเปนการกระทําที่ขัดตอเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
และเกินความจําเปนจากที่กฎหมายบัญญัติไว
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบื้องตน
มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา ปญหาที่เทศบาลตําบลทาขามขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวา การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๗๗ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๔๕ (๔) ออกคําสั่งใหสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มุกดาหาร และเทศบาลตําบลบานพรุ สิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุถูกยุบสภาเทศบาลตามวาระที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๕ วรรคหา และการที่ผูวาราชการจังหวัดไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ แตงตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวเพื่อดําเนินกิจการของเทศบาลไปจนกวาจะได
แตงตั้งคณะเทศมนตรีขึ้นใหมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ วรรคสอง หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๖
บัญญัติวา "ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญใหองคกรนั้นหรือ
ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย" กรณีตามปญหาที่
เทศบาลตําบลทาขามอางถึงมีเหตุเกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเทศบาลตําบลบานพรุ ซึ่งมิใชเกิด
ขึ้นกับเทศบาลตําบลทาขามแตอยางใด ดังนั้น เทศบาลตําบลทาขามจึงไมอยูในฐานะที่จะเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยบทบัญญัติดังกลาวได เนื่องจากปญหามิไดเกิดขึ้นกับองคกรของตน

๓
๓. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา เทศบาลตําบลทาขามไมมีสิทธิเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๖ ได

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๙ ก
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๑

