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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๗/๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม วา ความเปนรัฐมนตรีของหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายสุวทิ ย เมษินทรีย นายไพรินทร ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระหวาง

ผูรอง

หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ ๑ นายสุวทิ ย เมษินทรีย ที่ ๒
นายไพรินทร ชูโชติถาวร ที่ ๓ และ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ที่ ๔
ผูถ กู รอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูร อ ง ยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูร อ งไดรบั หนังสือรองเรียนของนายเรืองไกร ลีกจิ วัฒนะ รวม ๒ ฉบับ ขอใหตรวจสอบหมอมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูถูกรองที่ ๑ นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูถ กู รองที่ ๒ นายไพรินทร ชูโชติถาวร รัฐมนตรีชว ยวาการ
กระทรวงคมนาคม ผูถูกรองที่ ๓ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ ผูถูกรองที่ ๔ วามีการกระทําเขาขายเปนการขัดกันแหงผลประโยชนและจะเขาขายเปน
การขาดคุณสมบัตติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) มาตรา ๑๖๐ (๘)
และมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) หรือไม กลาวคือ การหามรัฐมนตรีเปนหุน สวนหรือผูถ อื หุน ในหางหุน สวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งนํามาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของรัฐมนตรีดวย ทั้งนี้ ผูรองไดมีคําสั่ง
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แตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว และคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงไดรายงาน
การไตสวนขอเท็จจริงตอผูรองสรุปไดวา
ผูถ กู รองที่ ๑ ไดรบั การโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหเปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ แต
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดรบั การโปรดเกลาฯ ใหพน จากความเปน
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ขอเท็จจริงตามหนังสือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ถอยคําของผูถ กู รองที่ ๑ ปรากฏวา ผูถ กู รองที่ ๑ ถือหุน ในบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยการรับ
มรดกเมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐ หุน และถือหุน ในบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
โดยการซือ้ เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐ หุน และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน
๑,๐๐๐ หุน นางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๑ ถือหุน ในบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) โดยการซือ้ เมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จํานวน ๗,๘๐๐ หุน และถือหุน ในบริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) โดยการซื้อเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐ หุน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๑,๐๐๐ หุน และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐ หุน และนายวรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตรของผูถูกรองที่ ๑ ถือหุนในบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยการรับมรดกเมื่อวันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จํานวน ๓๐,๐๐๐ หุน ซึง่ บริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษทั ประกอบ
กิจการผลิตปูนซีเมนต ไดรบั ประทานบัตรทําเหมืองแรจากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) เปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่ไดรับสัมปทานจากกระทรวงพลังงาน ถือเปนบริษัท
จดทะเบียนที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ
ผูร อ งพิจารณาแลวเห็นวา แมผถู กู รองที่ ๑ จะพนจากตําแหนงรัฐมนตรีไปแลว ผูร อ งก็ยงั มีหนาทีแ่ ละ
อํานาจในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของรัฐมนตรี
ผูน นั้ ตอไป เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๘) บัญญัตเิ ปนลักษณะตองหามของบุคคลผูไ ดรบั การแตงตัง้
เปนรัฐมนตรีวารัฐมนตรีตองไมเปนผูเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหาม
ตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถงึ สองปนบั ถึงวันแตงตัง้ ซึง่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ใหรฐั มนตรีผใู ดพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖
หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถงึ สองปนบั ถึงวันแตงตัง้ ก็ยอ มมีผลใหผนู นั้ ไมสามารถทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้
ใหเปนรัฐมนตรีภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว การทีผ่ ถู กู รองที่ ๑ คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๑ และบุตร
ของผูถ กู รองที่ ๑ ถือหุน ในบริษทั ทีไ่ ดรบั สัมปทานจากรัฐ หรือเขาเปนคูส ญ
ั ญากับรัฐอันมีลกั ษณะเปน
การผูกขาดตัดตอนในขณะทีผ่ ถู กู รองที่ ๑ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี จึงเปนการกระทําอันเปนการตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองที่ ๑ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
ผูถ กู รองที่ ๒ ไดรบั การโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ขอเท็จจริงตามถอยคําของนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ และผูถูกรองที่ ๒ ปรากฏวา ไดรวมกัน
จัดตัง้ บริษทั แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ประกอบ
กิจการจัดหลักสูตรอบรมการสืบทอดทายาทธุรกิจ โดยผูถ กู รองที่ ๒ ถือหุน จํานวน ๑๙,๐๐๐ หุน คิดเปน
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รอยละสิบเกาของจํานวนหุนทั้งหมด ตอมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยมี
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ เปนผูชําระบัญชีตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
ผูรองเห็นพองกับคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงวา การที่บริษัท แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทและนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลว แตตราบใดที่ยังไมมีการชําระบัญชี
หรือการชําระบัญชียังไมแลวเสร็จยังคงถือไดวาสภาพความเปนนิติบุคคลของบริษัทมีอยูตอไปและ
ถือวาบริษัทคงตั้งอยูตลอดมาจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเปนวันจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชี สวนกรณีทผี่ ถู กู รองที่ ๒ ถือหุน ๑๙,๐๐๐ หุน คิดเปนรอยละสิบเกาของจํานวนหุน ทัง้ หมดนัน้ เห็นวา
ผูถ กู รองที่ ๒ ไมไดแจงความประสงคทจี่ ะรับประโยชนจากการถือหุน ในบริษทั ในสวนทีเ่ กินกวารอยละหา
ของจํานวนหุน ทัง้ หมดทีจ่ าํ หนายไดในบริษทั ประกอบกับไมปรากฏพยานหลักฐานอืน่ ทีร่ บั ฟงไดวา
ผูถ กู รองที่ ๒ ประสงคจะไดรบั ประโยชนจากการถือหุน เกินรอยละหาของจํานวนหุน ทัง้ หมดทีจ่ าํ หนายได
และหากประสงคจะรับประโยชนจากการถือหุน ในบริษทั ดังกลาวในสวนทีเ่ กินกวาจํานวนทีก่ ฎหมาย
กําหนดไวกต็ อ งแจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เปนรัฐมนตรีและตองโอนหุน ในบริษทั นัน้ ใหนติ บิ คุ คลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ซึง่ เปนกฎหมายทีก่ าํ หนดคุณสมบัตหิ รือลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
เมื่อผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ประกอบ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดการหุน สวนและหุน ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ (๒) จึงเปนเหตุให
ความเปนรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) แมผถู กู รองที่ ๒
จะพนจากตําแหนงรัฐมนตรีโดยลาออกเมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแลว แตโดยทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา
๑๖๐ (๘) บัญญัตเิ ปนลักษณะตองหามของบุคคลผูไ ดรบั การแตงตัง้ เปนรัฐมนตรีวา รัฐมนตรีตอ งไมเปน
ผูเ คยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา
๑๘๗ มาแลวยังไมถงึ สองปนบั ถึงวันแตงตัง้ ซึง่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยใหรฐั มนตรีผใู ดพนจากตําแหนง
เพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลว
ยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้งก็ยอมมีผลใหผูนั้นไมสามารถที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ผูถ กู รองที่ ๓ ไดรบั การโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหเปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม เมือ่ วันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และยังคงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในขณะทีม่ กี ารรองเรียนขอเท็จจริงตามหนังสือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวา ผูถ กู รองที่ ๓ ถือหุน ในบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปน
บริษทั ประกอบกิจการปโตรเลียมทีไ่ ดรบั สัมปทานจากกระทรวงพลังงาน จํานวน ๕,๐๐๐ หุน เมือ่ วันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ และถือหุน ในบริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ทีเ่ ปนบริษทั ประกอบธุรกิจ
ดานปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ซึ่งมีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุน
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมือ่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และนางวรรณา ชูโชติถาวร คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๓ ถือหุน ในบริษทั อินทัช
โฮลดิง้ ส จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษทั ประกอบธุรกิจดานการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคม สือ่ และเทคโนโลยี
ทีเ่ ขาเปนคูส ญ
ั ญากับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ ตอมาผูถ กู รองที่ ๓ และคูส มรสของผูถ กู รองที่ ๓ ไดโอนหุน ทัง้ หมดโดยทําสัญญาจัดการกองทุน
สวนบุคคลกับบริษทั หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สวนนางสาวศันสนีย
ชูโชติถาวร บุตรของผูถ กู รองที่ ๓ ถือหุน ในบริษทั วิจติ รภัณฑ ปาลมออยล จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษทั
ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐหรือเปนบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ หุน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยปรากฏวา ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ยังคง
ถือหุนจํานวนดังกลาวอยู
ผูร อ งพิจารณาแลวเห็นวา การทีผ่ ถู กู รองที่ ๓ คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๓ และบุตรของผูถ กู รองที่ ๓
ถือหุน ในบริษทั ทีไ่ ดรบั สัมปทานจากรัฐหรือเขาเปนคูส ญ
ั ญากับรัฐอันมีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
ในขณะทีผ่ ถู กู รองที่ ๓ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี จึงเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๓
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
ผูถูกรองที่ ๔ ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และยังคงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในขณะที่มีการรองเรียน ขอเท็จจริงตามหนังสือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนังสือบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ปรากฏวา นางสุภาพร เจริญเศรษฐศิลป คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๔ ถือหุน ในบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) ซึง่ มีประทานบัตรอันเนือ่ งจากการประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนตและมีบริษทั ในเครือ คือ บริษทั
ปูนซิเมนตไทย (ทุง สง) จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ผลิตและจําหนายปูนซีเมนต โดยไดรบั ประทานบัตรทําเหมืองแร
จากกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๔,๒๐๐ หุน ตอมาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึง่ เปนวันหลังจากทีผ่ ถู กู รอง
ที่ ๔ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๔ ไดซอื้ หุน บริษทั ดังกลาวเพิม่
อีกจํานวน ๘๐๐ หุน ณ วันทีป่ ด สมุดทะเบียน ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เปนแบบไรใบหลักทรัพย จํานวน ๕,๐๐๐ หุน
ผูร อ งพิจารณาแลวเห็นพองกับคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงวา การทีค่ สู มรสของผูถ กู รองที่ ๔
ซื้อหุนบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เพิ่มจํานวน ๘๐๐ หุน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ซึง่ เปนบริษทั ทีไ่ ดรบั สัมปทานจากรัฐ หลังจากทีผ่ ถู กู รองที่ ๔ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการแลว เปนการถือหุน ในบริษทั ทีร่ บั สัมปทานจากรัฐ แมถอื เพียงหุน เดียวก็ถอื เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสามประกอบมาตรา ๑๘๖ แลว
และเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๔ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๕)
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบือ้ งตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคํารองไววนิ จิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม หรือไม
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
ไดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อรัฐมนตรีกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือ
มาตรา ๑๘๗ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูรองวินิจฉัยวาผูถูกรองทั้งสี่กระทําการอันเปนการตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๗ ความเปนรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) จึงมีมติใหสง เรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคสามและผูร อ งไดยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว กรณีจงึ ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคสามประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสี่ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองไววินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๑
ผูถ กู รองที่ ๒ ผูถ กู รองที่ ๓ และผูถ กู รองที่ ๔ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕)
หรือไม และตั้งแตเมื่อใด โดยมีประเด็นพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ เมือ่ ผูถ กู รองที่ ๑ และผูถ กู รองที่ ๔ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ ซึง่ เปนวันกอนวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงมีขอ ทีต่ อ ง
พิจารณาเบื้องตนวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ จะนํามาใชบังคับกับผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๔
ไดหรือไม เพียงใด
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๑ ไดวินิจฉัยสรุปไดวา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ เปนบทเฉพาะกาลที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดิน
อยูใ นวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวา
คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม ภ ายหลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปครั้ ง แรกตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ จ ะเข า รั บ หน า ที่
ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง บัญญัตยิ กเวนกรณีความเปนรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) เฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๑) เทานัน้ โดยมิไดยกเวนกรณี
ตามมาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม และมาตรา ๑๘๗ แตอยางใด
ดังนัน้ รัฐมนตรีซงึ่ อยูใ นคณะรัฐมนตรีทบี่ ริหารราชการแผนดินอยูใ นวันกอนวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และตองนํา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๗ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดังกลาวดวย โดยจะตองถือ
เอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใชเปนวันเริ่มตนการเขารับตําแหนงรัฐมนตรี
เมือ่ ผูถ กู รองที่ ๑ และผูถ กู รองที่ ๔ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผูถ กู รอง
ทั้งสองจึงเปนรัฐมนตรีซึ่งอยูในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวซึ่งจะตองนํารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ มาใชบังคับดวย โดยเมื่อรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใชบงั คับเมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ วันทีถ่ อื วา
ผูถ กู รองทัง้ สองไดรบั การแตงตัง้ เปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงเปนวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
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ดังนัน้ ผูถ กู รองทัง้ สองรวมทัง้ คูส มรสและบุตรจึงตองอยูภ ายใตบงั คับของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖
นับแตวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
ประเด็นที่สอง ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๑ ผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม นั้นมีขอที่ตองพิจารณากอนวา
การถือหุนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม
หมายความรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวยหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓ ศาลรัฐธรรมนูญได
วางหลักตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) วา การถือหุนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนวันเริ่ม
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาถึงผลของการกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖
ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) ทีท่ าํ ใหความเปนรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๗๐
วรรคหนึง่ (๕) แลว ยอมหมายความวาผูก ระทําการอันเปนการตองหามจะตองดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกอ น
ความเปนรัฐมนตรีจงึ จะสิน้ สุดลงเฉพาะตัวได การกระทําอันเปนการตองหามทีจ่ ะมีผลใหความเปน
รัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพาะตัว จึงตองเปนการกระทําหลังจากมีสถานะเปนรัฐมนตรีแลว เวนแตกฎหมาย
ประสงคจะหามรวมไปถึงการกระทํากอนที่จะมีสถานะดังกลาวกฎหมายจะบัญญัติไวอยางชัดเจน
ดังนัน้ การคงไวซงึ่ การถือหุน ในบริษทั ดังกลาวจึงไมเปนการตองหามดํารงตําแหนงรัฐมนตรี อนึง่ การที่
จะตีความวาการถือหุน ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) ใหรวมถึงการคงไวซงึ่ การถือหุน ดวย ยอมไมเปนธรรม
แกผทู จี่ ะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เนือ่ งจากความเปนรัฐมนตรีเริม่ ตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั การโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ใหเปนรัฐมนตรี และผูท จี่ ะดํารงตําแหนงรัฐมนตรียอ มตองขายหุน ดังกลาวกอนวันทีไ่ ดรบั การโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี มิฉะนั้นผูที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี แตมิไดขายหุนก็จะพน
จากตําแหนงทันทีในวันที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี ซึ่งจะเปนการตีความกฎหมาย
เครงครัดตามลายลักษณอกั ษรเกินเลยไปกวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและความไดสดั สวนพอเหมาะ
พอควรแกกรณี
อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาถึงความเปนมาของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ปรากฏชัดเจนวาเปนบทบัญญัติท่เี คยมีมากอนในรัฐธรรมนูญ
หลายฉบับ บางฉบับไดหา มการคงไวซงึ่ การถือหุน ทีม่ มี ากอนดวย บางฉบับก็มไิ ดมกี ารหามการคงไว ซึง่ หุน
ทีม่ มี ากอน ดังตัวอยางในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึง่ เดิมมิไดหา มการคงไว
ซึง่ การรับสัมปทานหรือเปนคูส ญ
ั ญากับรัฐทีม่ ลี กั ษณะตองหามไวในมาตรา ๑๐๘ วรรคหนึง่ (๒) แตตอ มา
ภายหลังเมื่อประสงคจะขยายขอหามไปถึงการคงไวซึ่งการรับสัมปทานหรือการเปนคูสัญญากับรัฐดวย
ก็จะตองกระทําโดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหมีขอความหามการคงไวซึ่งสัมปทานหรือการเปน
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

คูส ญ
ั ญากับรัฐอันมีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอนดวยดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) หรือในกรณีของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึง่ (๒) มิไดหา มการคงไวซงึ่ การถือหุน ใน
บริษทั ทีม่ ลี กั ษณะตองหามนัน้ ในชัน้ การยกรางและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดมีขอเสนอเบื้องตนใหเพิ่มบทบัญญัติที่หามการคงไวซึ่งการถือหุนของบริษัทที่มีลักษณะตองหามดวย
ซึ่งหากประสงคจะคงไวซึ่งหุนดังกลาวตอไปจะตองแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบและตองโอนหุนดังกลาวใหนิติบุคคลที่จัดการทรัพยสินของผูอื่นถือแทน
แตสภารางรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยและมีมติใหตัดรางบทบัญญัติที่หามการคงไวซึ่งการถือหุนในบริษัท
ที่มีลักษณะตองหามออกไป ดังปรากฏในรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมิไดมีบทบัญญัติหาม
การคงไวซงึ่ การถือหุน ในบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะตองหามดวย ซึง่ ในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มิไดมีเจตนารมณที่จะเปลี่ยนแปลงขอหามดังกลาวใหผิดไปจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางใด และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) ก็ยังคงหลักการดังกลาวไวโดยมิไดเปลี่ยนแปลง
เจตนารมณดังกลาวแตอยางใดดวยเชนกัน จึงมิไดบัญญัติขอความหามการคงไวซึ่งการถือหุนดังกลาว
เขาไปดวย ดังเชนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดวนิ จิ ฉัยไวแลว ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติโดยเสียงขางมาก
วินจิ ฉัยวา การกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒)
ไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนการดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
เมือ่ ขอเท็จจริงฟงไดวา กรณีของผูถ กู รองที่ ๑ คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๑ และบุตรของผูถ กู รองที่ ๑
และกรณีของผูถ กู รองที่ ๓ คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๓ และบุตรของผูถ กู รองที่ ๓ เปนการถือหุน ทีม่ มี ากอน
ทีจ่ ะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและไมมกี ารถือหุน เพิม่ แมจะยังคงถือหุน ไวหลังจากดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
แลวก็ไมเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม ดังนัน้ ความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๑ และผูถ กู รองที่ ๓ จึงไมสนิ้ สุด
ลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
ประเด็นที่สาม ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๒ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม
เมือ่ ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถ กู รองที่ ๒ และนางสาวภาคนี วิรยิ ะรังสฤษฎ ไดรว มกันจัดตัง้ บริษทั
แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ โดยผูถ กู รองที่ ๒ ถือหุน จํานวน ๑๙,๐๐๐ หุน
คิดเปนรอยละสิบเกาของจํานวนหุน ทัง้ หมด ตอมาทีป่ ระชุมใหญผถู อื หุน มีมติใหเลิกบริษทั และตัง้ นางสาว
ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ เปนผูชําระบัญชีตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และบริษัท แฟมิลี่
บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนางสาวภาคนี
วิรยิ ะรังสฤษฎ เปนผูช าํ ระบัญชี ตอมาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผูถ กู รองที่ ๒ ไดรบั การโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัท แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด
ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยทีป่ ระมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

มาตรา ๑๒๔๙ บัญญัติวา “หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี แมจะไดเลิกกันแลว ก็ใหพึงถือวายังคงตั้งอยู
ตราบเทาเวลาทีจ่ าํ เปนเพือ่ การชําระบัญชี” เมือ่ มีการเลิกบริษทั มีผลเปนการใหบริษทั หยุดประกอบธุรกิจ
ตามปกติของตน
การที่ผูถูกรองที่ ๒ ถือหุนบริษัท แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด เกินรอยละหาของจํานวนหุน
ทั้งหมด โดยไดมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทกอนวันที่ผูถูกรองที่ ๒ ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพียงแตการชําระบัญชีเสร็จสิ้นภายหลังจาก
เขารับตําแหนงแลว แมวา การจดทะเบียนเลิกบริษทั ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกาํ หนดขัน้ ตอน
การชําระบัญชีไว และใหถอื วาบริษทั ยังคงตัง้ อยูจ นกวาการชําระบัญชีเสร็จสิน้ ตามมาตรา ๑๒๔๙ ก็ตาม
แตการใหถอื วาบริษทั ยังคงตัง้ อยูแ ละมีสภาพเปนนิตบิ คุ คล กฎหมายก็ใหตงั้ อยูเ พียงเพือ่ ใหการชําระ
บัญชีเสร็จสิน้ ไปเทานัน้ โดยบริษทั ไมสามารถประกอบกิจการอืน่ ใดนอกเหนือไปจากเพือ่ การชําระบัญชี
รวบรวมทรัพยสนิ มาเพือ่ ชําระหนีส้ นิ ใหเสร็จสิน้ ไป บริษทั จึงไมสามารถประกอบกิจการตามปกติได
เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญมมี ติใหเลิกบริษทั และไดจดทะเบียนเลิกบริษทั ไปกอนแลว ผูถ กู รองที่ ๒ ไมไดกระทําการ
อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัตกิ ารจัดการหุน สวนและ
หุน ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ (๒) ดังนัน้ ความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๒ จึงไมสนิ้ สุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
ประเด็นทีส่ ี่ กรณีของผูถ กู รองที่ ๔ เมือ่ คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๔ ถือหุน ของบริษทั ปูนซิเมนตไทย
จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔,๒๐๐ หุน ซึง่ เปนการถือหุน ทีม่ มี ากอนทีผ่ ถู กู รองที่ ๔ จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ดังนั้น แมจะยังคงถือหุนจํานวนดังกลาวไวในขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ก็ไมเปนการกระทําอันเปน
การตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม แตการที่
คูส มรสของผูถ กู รองที่ ๔ ไดซอื้ หุน ของบริษทั ดังกลาวเพิม่ เติม จํานวน ๘๐๐ หุน ภายหลังทีผ่ ถู กู รองที่ ๔
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแลว นัน้ มีปญ
 หาทีต่ อ งวินจิ ฉัยตอไปวา บริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทอันมีลักษณะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา บริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตปูนซิเมนตและสินคา
วัสดุกอสรางตาง ๆ โดยไดรับประทานบัตรทําเหมืองแรจากกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทดังกลาว
จึงเปนบริษทั ทีร่ บั สัมปทานจากรัฐ อันมีลกั ษณะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒)
ดังนัน้ การถือหุน ของคูส มรสของผูถ กู รองที่ ๔ ในบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษทั
ที่รับสัมปทานจากรัฐ จํานวน ๘๐๐ หุน เปนการถือหุนหลังจากที่ผูถูกรองที่ ๔ ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีแลวจึงเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม ดังนั้น ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๔ จึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
สําหรับขอโตแยงที่วาคูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ มิไดมีเจตนาที่จะซื้อหุนบริษัทที่รับสัมปทาน
เนื่องจากไมทราบมากอนวาหุนบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนหุนบริษัทที่รับสัมปทานนั้น
เห็นวา สาระสําคัญของการลงทุนในหุน นัน้ กอนทีผ่ ลู งทุนจะตัดสินใจเขาไปลงทุนในบริษทั ใด ๆ ผูล งทุน
ยอมจะตองศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของบริษทั ทีป่ ระสงคจะลงทุนเสียกอนวาบริษทั นัน้ นาสนใจลงทุนหรือไม
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

โดยพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแขงขันและศักยภาพ
ในการทํากําไร รวมถึงผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทวามีแนวโนมเปนอยางไร
ขอโตแยงดังกลาวจึงรับฟงไมได อีกทั้งหากยินยอมหรือปลอยใหมีการอางเหตุแหงความไมรูดังที่
ผูถ กู รองที่ ๔ กลาวอางแลว มาตรการทีม่ งุ จะใชในการปองกันมิใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชนกม็ อิ าจ
ที่จะบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
สวนขอโตแยงที่วา จํานวนหุนที่คูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ ถืออยูนั้น คิดเปนจํานวนเพียงเล็กนอย
เมื่อเทียบกับจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท และคูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ ไมมีสิทธิบริหารกิจการและ
ไมมีสิทธิเขาประชุมกรรมการของบริษัทได เห็นวา รัฐธรรมนูญหามการถือหุนในบริษัทที่รับสัมปทาน
จากรัฐโดยไมไดระบุวาจะตองถือหุนจํานวนเทาใดและไมไดระบุวาจะตองมีอํานาจบริหารงานหรือ
ครอบงํากิจการหรือไม การถือหุน เพียงหุน เดียวก็ยอ มเปนการถือหุน ตามความหมายในรัฐธรรมนูญแลว
ถึงแมวา ผูถ อื หุน จะไมมอี าํ นาจบริหารหรือครอบงํากิจการก็ตาม การถือหุน ของคูส มรสของผูถ กู รองที่ ๔
จึงเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) แลว แมตอมา
คูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ จะไดขายหุนที่ซื้อเพิ่มจํานวนดังกลาวทันทีภายหลังจากที่ไดรับทราบการแจง
ขอกลาวหาจากคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงของผูรองไปแลวก็ตาม ก็ไมอาจมีผลเปนการลบลาง
การกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญดังกลาวซึ่งไดกระทําลงไปแลวได
กรณีตอ งพิจารณาตอไปวา เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยใหความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๔
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) แลว การสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองที่ ๔ จะมีผลตั้งแตเมื่อใด
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า ความเปนรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพาะตัวเมือ่ (๑) ตาย
(๒) ลาออก (๓) สภาผูแ ทนราษฎรมีมติไมไววางใจ (๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา
๑๖๐ (๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ (๖) มีพระบรมราชโองการ
ใหพน จากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑ เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม บัญญัตใิ หนาํ ความ
ในมาตรา ๘๒ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) โดยอนุโลม
โดยมาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัตไิ วในกรณีหากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยวาสมาชิกผูถ กู รองมีกรณีตามที่
ถูกรองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหสมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี
คําวินิจฉัย
เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองที่ ๔ ไดพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยลาออกเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในคดีนี้ การลาออก
จากตําแหนงดังกลาว แมจะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึง่ (๒) ก็ตาม แตกเ็ ปนคนละเหตุกนั กับเหตุตามคํารองนี้ ซึง่ มิไดมผี ลทําใหเหตุตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) ตามคํารองนีจ้ าํ ตองระงับไปดวย และเมือ่ พิจารณาเทียบเคียงกับกรณี
การหยุดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ดังกลาวขางตนแลว ถือไดวา การลาออก
มีผลเปนการระงับยับยั้งความเสียหายจากการกระทําอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนที่กําลัง
ดําเนินอยูหรือที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกรองที่ ๔ เชนกัน อีกทั้งการลาออก
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยังมีผลเปนการระงับยับยั้งความเสียหายจากการกระทําอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนที่กําลัง
ดําเนินอยูหรือที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกรองที่ ๔ ไดเสียยิ่งกวาการถูกสั่งให
หยุดปฏิบัติหนาที่ โดยที่เปนการแสดงเจตนาของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเอง มิไดเกิดจากคําสั่ง
ของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๘) ไดบญ
ั ญัตถิ งึ ลักษณะตองหามของการเปน
รัฐมนตรีไววา ตองไมเปนผูเ คยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖
หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถึงสองปนบั แตวนั แตงตัง้ ซึง่ มีลกั ษณะในเชิงลงโทษผูก ระทําการอันเปน
การตองหามตามรัฐธรรมนูญ การจะวินจิ ฉัยใหความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๔ สิน้ สุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) มีผลนับแตเมือ่ ใดนัน้ จําตองสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและไมเปนการขัดหรือแยงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกลาว
ดังนัน้ การวินจิ ฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๔ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงขางมากจึงกําหนดใหมผี ลนับแตวนั ทีผ่ ถู กู รองที่ ๔
ลาออกจากตําแหนง คือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๔
สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) นับแตวนั ทีผ่ ถ ู กู รองที่ ๔ ลาออกจากตําแหนง
คือ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สวนความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองที่ ๑ ผูถ กู รองที่ ๒ และผูถ กู รองที่ ๓
ไมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)

๙๖

87-96-MAC6.indd 96

3/12/20 2:38 PM

