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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๔/๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๒ วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร
จึงรุงเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘
(๓) หรือไม
ระหวาง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกรอง
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูรอง สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๒ วรรคสี่ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ไดมพี ระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เปนการทัว่ ไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง
กําหนดวันเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร วันรับสมัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันอาทิตยที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และกําหนดใหพรรคการเมืองทีป่ ระสงคจะสงผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อใหยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ตอผูร อ ง ตัง้ แตวนั จันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึงวันศุกรที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึง่ พรรคอนาคตใหม
ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอผูรองในวันที่
๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อของผูถูกรองอยูในลําดับที่ ๑ ตอมาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผูรอง
ไดประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ โดยปรากฏชือ่ ผูถ กู รองเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม

๙๗

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผูรองพิจารณาหลักฐานแลวเห็นวา บริษัท โซลิด มีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียน
เปนนิตบิ คุ คลเมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ซึง่ ตอมาไดจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เปน บริษทั วี-ลัค มีเดีย จํากัด
ตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคตามหนังสือบริคณหสนธิวา เปนผูประกอบกิจการ
หนังสือพิมพและสื่อมวลชนใด ๆ ซึ่งตามแบบนําสงงบการเงิน (แบบ ส.บช. ๓) ที่ยื่นตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ระบุวาบริษัทมีรายไดจากการขายนิตยสาร และการใหบริการโฆษณา
/รายไดอื่น ซึ่งถือวาเปนการประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด
ไดสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรากฏชือ่ ผูถ กู รองเปนผูถ อื หุน ในบริษทั ดังกลาว จํานวน ๖๗๕,๐๐๐ หุน
เลขหมายของหุน ตัง้ แตหมายเลข ๑๓๕๐๐๐๑ ถึงหมายเลข ๒๐๒๕๐๐๐ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ยมา จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๖๒ ผู  ถู ก ร อ งได โ อนหุ  น หมายเลขดั ง กล า วให แ ก
นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ผูรองเห็นวา ผูถูกรองยังคงเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่ง
ประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ จึงมีมติในการประชุมครัง้ ที่ ๖๓/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วินจิ ฉัยวา
ผูถูกรองเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เป น เหตุ ใ ห ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรของผู  ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) และใหสง เรือ่ งมายังศาลรัฐธรรมนูญ ผูร อ งจึงยืน่ คํารองขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้
๑. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓)
๒. มีคาํ สัง่ ใหผถู กู รองหยุดปฏิบตั หิ นาทีจ่ นกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํ วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๒ วรรคสอง
๓. มีคาํ สัง่ กําหนดมาตรการหรือวิธกี ารใด ๆ เปนการชัว่ คราวกอนการวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๖) และ
มาตรา ๙๘ (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูรอง มีอํานาจสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงเพราะมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) เมื่อขอเท็จจริงตามคํารองและ
เอกสารประกอบคํารองปรากฏวาผูร อ งมีมติใหสง เรือ่ งมายังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของผูถ กู รองสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากผูร อ งเห็นวาผูถ กู รอง
เปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด อยูในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
จุ ล นิิ ติ

๙๘
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บัญชีรายชื่อ ซึ่งเปนลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๓) และผูรองไดยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญแลว กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ประกอบ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗
(๕) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับไวพิจารณาได จึงมีคําสั่งรับคํารองไววินิจฉัย
สําหรับคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง
และเอกสารประกอบคํารองแลว เห็นวา คดีนี้ผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุด
ปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง และปรากฏขอมูลจากเอกสารประกอบคํารองวา
ตลอดระยะเวลาสิบปที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ทุกครั้งจะสง
สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ระบุวันประชุมวิสามัญผูถือหุนพรอมมีหนังสือนําสง
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกลชิดกัน ซึ่งแตกตางจากการเปลี่ยนแปลง
ผูถือหุนในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคํารอง ไมปรากฏวามีการประชุมวิสามัญผูถือหุน จึงปรากฏ
เหตุอันควรสงสัยวาผูถูกรองมีกรณีตามที่ถูกรอง ประกอบกับการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกรองอาจ
กอใหเกิดปญหาขอกฎหมายและการคัดคานโตแยงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําคัญของ
ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรได จึงสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย นับแตวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีหนังสือแจงใหเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรทราบ
ส ว นคํ า ขอของผู  ร  อ งที่ ข อให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น
เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑ นั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แลว จึงยังไมมีเหตุจําเปนที่จะกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองชั่วคราวใด ๆ อีก
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นทีต่ อ งพิจารณาวินจิ ฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของผูถ กู รอง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม และนับแตเมื่อใด
โดยแยกพิจารณาได ๓ ประการ ดังนี้
ประการทีห่ นึง่ กรณีทผี่ ถู กู รองโตแยงวา กระบวนการไตสวนและยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ของผูรองไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสี่ ไดบญ
ั ญัตใิ หคณะกรรมการการเลือกตัง้
มีหนาที่และอํานาจในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลงตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดมีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของผูถ กู รองสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓)

๙๙

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

และได ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ไ ว
การยื่นคํารองของผูรองจึงชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว
ประการที่สอง ขอโตแยงของผูถูกรองที่วา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด มิไดประกอบกิจการ
หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อไมปรากฏหลักฐานวา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไดแจงยกเลิก
เป น ผู  พิ ม พ ผู  โ ฆษณา บรรณาธิ ก ารหรื อ เจ า ของกิ จ การ ตามพระราชบั ญ ญั ติ จ ดแจ ง การพิ ม พ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ กอนวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันที่พรรคอนาคตใหมไดจัดสงบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอผูรอง โดยมีชื่อผูถูกรอง
อยูในรายชื่อลําดับที่ ๑ แมผูถูกรองจะอางวาบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไดหยุดกิจการโดยยุติการผลิต
นิตยสารและเลิกจางพนักงาน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไปแลวตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปนตนมา รวมทั้งไดแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงของนายจางตอสํานักงานประกันสังคม เรื่องหยุด
กิจการชั่วคราว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ก็ตาม แตบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ก็ยังสามารถ
ประกอบกิจการเมือ่ ใดก็ไดตราบทีย่ งั มิไดจดทะเบียนเลิกบริษทั และแจงยกเลิกเปนผูพ มิ พ ผูโ ฆษณา
บรรณาธิการหรือเจาของกิจการ
ดังนัน้ บริษทั วี-ลัค มีเดีย จํากัด จึงยังคงเปนบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการสือ่ มวลชนอยูใ นวันที่
พรรคอนาคตใหมไดจดั สงบัญชีรายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
ตอผูรองโดยมีชื่อผูถูกรองอยูในรายชื่อลําดับที่ ๑
ประการทีส่ าม ขอโตแยงของผูถ กู รองทีว่ า ในวันสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ผูถูกรองมิไดเปนผูถือหุน
ในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด เพราะไดโอนหุนทั้งหมดใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งเปนมารดา
ของผูถูกรองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามทีป่ รากฏจากพยานหลักฐานทําใหเกิดขอเคลือบแคลง
ขึ้นวา ผูถูกรองไดโอนหุนของผูถูกรองจํานวนดังกลาวไปใหนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ในวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๒ จริงหรือไม ในหลายกรณี กลาวคือ
กรณีการโอนหุนของผูถูกรองใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ไมปรากฏการสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ที่มีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ทั้งที่
การสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ดังกลาว จะเปนหลักฐานที่สําคัญ หากผูถูกรอง
มีความประสงคเขาสูการเมือง การที่ไมมีการสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕)
ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครจึงเปนการผิดปกติวิสัยที่เคยปฏิบัติมา ทั้ง ๆ ที่
การโอนหุนครั้งนี้มีความสําคัญตอการเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองของผูถูกรองอยางยิ่ง เพราะ
ถ า มิ ไ ด โ อนไปก อ นวั น ที่ ผู  ถู ก ร อ งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ย อ มจะทํ า ให ผู  ถู ก ร อ งมี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๓)

จุ ล นิิ ติ

๑๐๐

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

แมผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาและเบิกความเปนพยานตอศาล ใหเหตุผลในการไมสงสําเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครทันทีหลังจาก
ที่มีการโอนหุนดังกลาววา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไดเลิกจางพนักงานบริษัทไปแลวทั้งหมด
ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงไมมีนักบัญชีที่คอยดําเนินการติดตามจัดการเอกสารทาง
ทะเบียนดังเชนตลอดระยะเวลา ๑๐ ป ที่ผานมา ประกอบกับการโอนหุนในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
เปนการโอนหุนภายในครอบครัวจึงรุงเรืองกิจ แตคําชี้แจงดังกลาวขัดแยงกับคําเบิกความของ
นางสาวลาวัลย จันทรเกษม พยานบุคคลทีว่ า ตนสามารถทําได ถามีคาํ สัง่ ใหทาํ ซึง่ นางสาวลาวัลย จันทรเกษม
เปนเจาหนาที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการแจงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) และเปน
เจาหนาทีซ่ งึ่ ไดดาํ เนินการเกีย่ วกับสําเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน (แบบ บอจ. ๕) เมือ่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ดวย ประกอบกับในทางปฏิบัติการยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) นั้น สามารถ
มอบหมายใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนได และการยื่นเอกสารดังกลาวสามารถกระทําไดโดยไมมี
ความยุงยากแตประการใด เพราะบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ใชวิธีการสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
(แบบ บอจ. ๕) งบดุลประจําปตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครทางอิเล็กทรอนิกส
มาตั้งแตป ๒๕๕๙ จนถึงป ๒๕๖๑
กรณีการนําเช็คชําระคาหุนแกผูถูกรอง ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เปนจํานวนเงิน
๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนระยะเวลานานถึง
๑๒๘ วัน หลังจากวันที่ระบุในเช็คมีความลาชาผิดแผกแตกตางจากที่ผานมา ซึ่งนางรวิพรรณ
จึงรุง เรืองกิจ ภริยาของผูถ กู รอง เบิกความวา ชวงนัน้ ตนไมสะดวกทีจ่ ะนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน เนือ่ งจาก
ตองดูแลบุตรซึ่งยังเปนเด็กทารก และเปนเช็คที่มีความนาเชื่อถือ นอกจากนั้นในชวงเดือนมีนาคม
๒๕๖๒ มีขาววาผูถูกรองถูกกลาวหาวาไมไดมีการซื้อขายหุนกันจริง ทนายความจึงรวบรวมพยาน
หลักฐานรวมทั้งเช็คเพื่อนําไปใหปากคํากับผูรองในเดือนเมษายน และไดรับเช็คกลับคืนมาในเดือน
พฤษภาคม คําเบิกความดังกลาวมีความขัดแยงกับหนังสือของผูถ กู รอง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ที่ชี้แจงตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน
ซึ่งสงสําเนาเช็คใหผูรองเทานั้น มิไดจัดสงตนฉบับเช็คใหกับผูรองแตอยางใด ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นางรวิพรรณ จึงรุง เรืองกิจ สามารถนําเช็คฝากเขาบัญชีไดตงั้ แตวนั ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ แลว ขออาง
เรื่องการไมนําเช็คไปขึ้นตามทางปฏิบัติปกติจึงไมมีน้ําหนักใหเชื่อถือได นอกจากนั้นการนําเช็คไป
ขึ้นเงินก็ไมจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนตนได
ดังนั้น ผูถูกรองซึ่งเปนผูทรงเช็คในฐานะผูรับเงินสามารถมอบอํานาจใหบุคคลใดไปดําเนินการ
แทนได มิใชเฉพาะนางรวิพรรณ จึงรุง เรืองกิจ เพียงคนเดียวเทานัน้ เพราะนางรวิพรรณ จึงรุง เรืองกิจ
ก็มใิ ชผรู บั เงินตามเช็คนัน้ โดยตองไดรบั มอบอํานาจจากผูถ กู รองเชนเดียวกัน นางรวิพรรณ จึงรุง เรืองกิจ
จึงไมจําเปนตองนําเช็คไปเรียกเก็บเงินดวยตนเองและไมตองรอเวลาถึง ๔ เดือนเศษ

๑๐๑
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กรณีการโอนหุน ทีน่ างสมพร จึงรุง เรืองกิจ ไดโอนหุน ของบริษทั วี-ลัค มีเดีย จํากัด ในวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๖๗๕,๐๐๐ หุน ซึ่งเปนหุนหมายเลขเดิมของผูถูกรอง ใหแก
นายทวี จรุงสถิตพงศ หลานชายของนางสมพร จึงรุง เรืองกิจ และตอมาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
นายทวี จรุงสถิตพงศ ไดโอนหุนหมายเลขดังกลาวกลับคืนไปยังนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ นั้น เห็นวา
ขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวน ปรากฏวาการโอนหุนใหและการโอนหุนคืนดังกลาวไมมีคาตอบแทน
โดยอางความสัมพันธในทางเครือญาติ ซึ่งยอนแยงและแตกตางจากการโอนหุนระหวางนางสมพร
จึงรุงเรืองกิจ กับผูถูกรอง ซึ่งมีความสัมพันธเปนมารดากับบุตรกลับมีคาตอบแทน แมนางสมพร
จึงรุง เรืองกิจ จะเบิกความวา ตองการใหนายทวี จรุงสถิตพงศ มาแกปญ
 หาหรือฟน ฟูบริษทั วี-ลัค มีเดีย
จํากัด ก็ตาม แตการโอนหุนใหแกกันโดยไมมีคาตอบแทน ยอมทําใหไมสามารถที่จะตรวจสอบไดวา
ไดมกี ารโอนหุน กันจริงหรือไม คงมีเพียงพยานเอกสารทีใ่ ชอา ง คือ ตราสารโอนหุน และสมุดทะเบียน
ผูถือหุนและใบหุน ซึ่งลวนแตเปนเอกสารที่บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด สามารถจัดทําขึ้นเองไดใน
ภายหลัง ประกอบกับการทีน่ ายทวี จรุงสถิตพงศ ไดโอนหุน ดังกลาว กลับคืนใหนางสมพร จึงรุง เรืองกิจ
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึง่ เปนระยะเวลาหลังจากไดรบั โอนหุน ไปเพียงสองเดือนกวา โดยนางสมพร
จึงรุงเรืองกิจ เบิกความวา นายทวี จรุงสถิตพงศ ไดทําการศึกษาแลวตองใชเงินลงทุนเพิ่มอีกหลาย
ลานบาท ตนจึงมีความประสงคจะปดบริษัท และใหนายทวี จรุงสถิตพงศ โอนหุนกลับคืนไปยัง
นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งขอเท็จจริงในสวนนี้ยอมขัดกับปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไป ที่มีความ
ประสงคจะฟนฟูบริษัทที่ตองใชระยะเวลาในการศึกษาพอสมควร และตองลงมือทํางานตามแผน
ธุรกิจที่ศึกษาเสียกอน ซึ่งการวิเคราะหวาบริษัทจะดําเนินตอไปหรือไมอยางไร บริษัทสามารถใช
ทนายความหรือบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางธุรกิจใหดาํ เนินการได ทัง้ การดูแลกิจการในครอบครัว
สามารถใหบุคคลใดเขามาดูแลโดยไมจําตองโอนหุนให ก็ยอมทําได
สวนกรณีที่ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาวา ไดเดินทางกลับจากการปราศรัยที่อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ กลับมายังบานพัก เพือ่ โอนหุน ของบริษทั วี-ลัค มีเดีย จํากัด
ใหแก นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ นั้น เห็นวา แมจะฟงไดวาผูถูกรองเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมยมายัง
บานพักที่กรุงเทพมหานครในวันดังกลาวจริง ขอเท็จจริงดังกลาวก็รับฟงไดเพียงวาผูถูกรองอยูที่
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เทานัน้ ไมไดหมายความวา มีการโอนหุน บริษทั วี-ลัค
มีเดีย จํากัด ในวันดังกลาวจริง การพิจารณาวามีการโอนหุนในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จริงหรือไม
จึงตองพิจารณาจากพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบพฤติการณทั้งปวงแหงคดี
คดีนี้ แมผูถูกรองจะมีพยานหลักฐานมาแสดงวา ผูถูกรองโอนหุนใหนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และแมผูถูกรองจะไดประโยชนจากขอสันนิษฐานจากขอกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม ที่บัญญัติวา “การโอนเชนนี้จะนํามา
ใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจงการโอนทั้งชื่อและสํานักของผูรับโอนนั้น
ลงในทะเบียนผูถือหุน” และมาตรา ๑๑๔๑ ที่บัญญัติวา “สมุดทะเบียนผูถือหุนนั้น ทานใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนพยานหลักฐานอันถูกตองในขอกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือใหอํานาจ
ใหเอาลงในทะเบียนนัน้ ” ก็ตาม แตเมือ่ พิจารณาจากขอพิรธุ หลายจุดหลายประการ ประกอบกับพยาน
จุ ล นิิ ติ

๑๐๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

หลักฐานพฤติเหตุแวดลอมกรณีที่สอดรับกันอยางแนนหนาแลว ยอมมีความนาเชื่อไดมากกวาพยาน
หลักฐานของผูถูกรอง ขอเท็จจริงที่ไดจากพฤติการณแวดลอมที่เปนพิรุธนาสงสัยหลายประการ
ประกอบกันมีนํ้าหนักหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานของผูถูกรองได
ดังนั้น ขอพิรุธที่นาสงสัยหลายประการดังกลาวประกอบกับพฤติการณทั้งปวงแหงคดี
จึงฟงไดวาผูถูกรองเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน
อยูในวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันที่พรรคอนาคตใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ตอผูร อ ง อันเปนลักษณะตองหามมิใหผถู กู รองใชสทิ ธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๓) ทําใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบ
มาตรา ๙๘ (๓)
ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา เมื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของผูถ กู รองสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) แลว สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลง นับแตเมื่อใด
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัตวิ า “เมือ่ ไดรบั เรือ่ งไวพจิ ารณา
หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวา สมาชิกผูถูกรองมีกรณีตามที่ถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
สมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ... ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูถูกรองสิ้นสุดลง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติ
หนาที่ แตไมกระทบตอกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปกอนพนจากตําแหนง” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตราดังกลาว เปนบทบัญญัติวาดวยการพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูก
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองสั่งให
ผูถ กู รองพนจากตําแหนงนับแตวนั ทีห่ ยุดปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้ ดังนัน้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของผูถูกรองจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง นับแตวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เปนตนไป
เมื่ อ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรของผู  ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงทํ า ให มี ตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อวางลง ประธานสภาผูแทนราษฎร
ตองประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) จึงใหถือวา วันที่ตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรวางลงคือ วันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญอานคําวินจิ ฉัยใหแกคกู รณีฟง โดยชอบ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๐๓

ก.ค. - ส.ค. ๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรของผูถ กู รองสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓)
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒
วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และใหถือวาวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัย
ใหแกคูกรณีฟง เปนวันที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕
วรรคหนึง่ (๒) ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน คือ วันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จุ ล นิิ ติ

๑๐๔

