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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๑๒-๑๔/๒๕๕๓
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่อง    สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้    
   สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
  ๒๕๕๐ หรือไม่

		 	 	 ประธานวุฒิสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้องที่	๑
ระหว่าง
	 	 	 สมาชิกวุฒิสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้องที่	๑	ถึงที่	๑๖

	 	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้องที่	๒
ระหว่าง
	 	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้องที่	๑๗	ถึงที่	๒๙

	 	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้องที่	๓
ระหว่าง
	 	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้องที่	๓๐	ถึงที่	๔๕

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
		 ป ร ะ ธ าน วุ ฒิ ส ภ า แล ะป ร ะ ธ านสภ าผู้ แ ทน ร าษฎรส่ ง เ รื่ อ ง ข อ ง คณะก ร รมก า ร	
การเลือกตั้ง	 รวม	 ๓	 คำร้อง	 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา	
จำนวน	 ๑๖	 คน	 และสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 	 จำนวน	 ๒๙	 คน	
สิ้ น สุ ด ล ง ต า ม รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห่ ง ร า ช อ าณา จั ก ร ไ ท ย 	 พุ ท ธ ศั ก ร า ช 	 ๒๕๕๐ 	 ห รื อ ไ ม่
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	 ทั้งสามคดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกัน
จึงมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีเรื่องพิจารณาที่ 	 ๒๖/๒๕๕๒	 เรื่องพิจารณาที่ 	 ๒๘/๒๕๕๒	
และเร่ืองพิจารณาท่ี	๔๔/๒๕๕๒	ท้ังสามคดีเข้าด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณา
โดยให้เรียกประธานวุฒิสภา	 เป็นผู้ร้องที่	 ๑	และเรียกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้ร้องที่	 ๒	และ
ที่	 ๓	 เรียกสมาชิกวุฒิสภา	 ผู้ถูกร้องในคดีเรื่องพิจารณาที่	 ๒๖/๒๕๕๒	จำนวน	๑๖	คน	 เป็นผู้ถูกร้อง
ที่	 ๑	 ถึงที่	 ๑๖	 เรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ถูกร้องในคดีเรื่องพิจารณาที่	 ๒๘/๒๕๕๒	 จำนวน
๑๓	คน	เป็นผู้ถูกร้องที่	๑๗	ถึงที่	๒๙	และเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ผู้ถูกร้องในคดีเรื่องพิจารณา
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

ที่	๔๔/๒๕๕๒	จำนวน	๑๖	คน	เป็นผู้ถูกร้องที่	๓๐	ถึงที่	๔๕	ตามลำดับ	โดยมีข้อเท็จจริง	สรุปได้ดังนี้
	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต																												
เลอืกต้ังและแบบสัดส่วนเม่ือวันท่ี	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๐	และให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
เมื่อวันที่	 ๒๐	มกราคม	๒๕๕๑	สำหรับสมาชิกวุฒิสภา	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
สรรหาสมาชิกเมื่อวันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑	 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป
ในวันท่ี	๒	 มีนาคม	๒๕๕๑	 ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนว่า	สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน
หนึ่งกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณี
การร้องเรียนดังกล่าว	 คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวน	 โดยให้ผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำและ
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบหรือให้ทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ	 และดำเนินการไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 แล้วเสนอ
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาแลว้เหน็วา่สมาชกิภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๔๕ คน มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕) และมาตรา ๑๐๖ (๖) ประกอบมาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ และสง่เรือ่งไปยงัผูร้อ้งที ่๑ ที ่๒ และที ่๓ ตอ่มาผูร้อ้ง
ทั้งสามส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๙๑ เพ่ือวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังส่ีสิบห้า
คนสิ้นสุดลงหรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องทั้งสามนี้ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๙	
บญัญตัวิา่	“สมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภาสิน้สดุลง	เมือ่...(๕)	กระทำการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา	๑๑๖	
มาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖”	มาตรา	๑๐๖	บัญญัติว่า	“สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิน้สดุลงเมือ่...(๖)	กระทำการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา	๒๖๕	หรอืมาตรา	๒๖๖”	และมาตรา	๙๑	วรรคสาม	
บัญญัติว่า	 “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก	 และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง”	 ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่สิบห้าคนกระทำ
การอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของผูถ้กูรอ้งทัง้สีส่บิหา้คนสิน้สดุลง ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วมีมติให้ส่งเรื่องไปยังประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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และเมื่อประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณจีงึเปน็ไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิี
พิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องน้ีได้
	 ในระหว่างการพิจารณาคดีปรากฏว่า	 นายสุเทพ	 	 เทือกสุบรรณ	 ผู้ถูกร้องที่	 ๑๗	 ได้ลาออก
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่ง	
ให้จำหน่ายคดีเฉพาะผู้ถูกร้องที่	๑๗	ออกจากสารบบความ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นที่ต้องวินิจฉัย	ดังนี้
 ประเด็นท่ี	๑	 	การดำเนินการและการมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังชอบด้วยกฎหมาย
	หรือไม่
	 ประเด็นที่	๒	 	บริษัทที่ผู้ถูกร้อง	คู่สมรส	และบุตร	ของผู้ถูกร้อง	ถือหุ้น	 เป็นบริษัทอันต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 (๔)
และวรรคสาม	ประกอบมาตรา	๔๘	หรือไม่
	 ประเด็นที่	๓		การถือหุ้นของผู้ถูกร้อง	คู่สมรส	และบุตร	ของผู้ถูกร้องแต่ละรายเป็นการกระทำ
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หรือไม่
 ประเด็นที่ ๑  การดำเนินการและการมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น	 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๔	 วรรคสอง	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้โอกาส
ผู้ร้อง	 ผู้ถูกคัดค้าน	 หรือผู้ถูกกล่าวหาทราบเหตุแห่งการร้อง	 การคัดค้าน	 หรือการกล่าวหามีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐาน	 รวมทั้งต้องให้โอกาสมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผู้ร้อง	 ผู้ถูกคัดค้าน	 หรือผู้ถูกกล่าวหา	 ไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง	 แสดงหลักฐานหรือไม่มา
ให้ถ้อยคำตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
ในการชี้แจงแสดงหลักฐาน	 หรือให้ถ้อยคำ	 และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อไปได้
ซึ่งหลักการดังกล่าวยังได้กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๔๓	 เช่นกัน	การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพ่ือให้มีการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีนี้เป็นการใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายให้อำนาจไว้ ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคำร้องรับฟังได้ว่า คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้ให้โอกาสผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว และทางการไต่สวนได้ความว่าผู้ถูกร้องส่วนใหญ่ได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คงมีเฉพาะผู้ถูกร้องบางราย
ที่ไม่ได้ชี้แจงด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เป็นกรณีที่ถือได้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้โอกาส
ผู้ถูกร้องทุกคนแล้ว ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงรับฟังไม่ได้
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

  สำหรับประเด็นที่ ๒  บริษัทที่ผู้ถูกร้อง คู่สมรส และบุตร ของผู้ถูกร้อง ถือหุ้น เป็นบริษัท
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง
(๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ หรอืไม ่และประเดน็ที ่๓ การถอืหุน้ของผูถ้กูรอ้ง คูส่มรส 
และบตุร ของผูถ้กูรอ้งแตล่ะรายเปน็การกระทำอนัตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ สามารถพิจารณารวมกันไปได้	 โดยเห็นสมควรพิจารณาเป็นลำดับดังนี้
 ประการที่หนึ่ง	 การดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้สามารถ
บริหารกิจการได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าวตามมาตรา	
๔๘	กับการรับสัมปทาน	การเข้าเป็นคู่สัญญา	หรือการถือหุ้น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามมาตรา
๒๖๕	วรรคหนึ่ง	(๒)	นั้น	มีความหมายอย่างใด
	 เห็นว่า	 ข้อห้ามมิให้กระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนา
หา้มมใิหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	กระทำการใด	ๆ 	ทีส่ามารถใชห้รอืถกูใชส้ถานภาพ
หรอือำนาจหนา้ทีเ่ขา้ไปมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัเปน็การตอ้งหา้ม	บทบญัญตัทิัง้สอง
มาตราดังกล่าวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุ้นในบริษัทท่ีแม้จะมิได้ประกอบกิจการอันเป็นการต้องห้าม
โดยตรง แต่หากบริษัทน้ันเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบกิจการอันเป็นการ
ตอ้งหา้มในจำนวนมากพอทีจ่ะทำใหม้อีำนาจครอบงำกจิการของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัเปน็การ
ต้องห้ามได้ ย่อมเป็นการกระทำโดยทางอ้อมตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) 
 ประการที่สอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์
ในการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอย่างไร
	 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวที่มีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา	 อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการ
ดำรงตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและองค์กรอื่น	 ๆ	 ด้วย	
การใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงฝ่ายบริหารในเรื่องของการได้มาซึ่งสัมปทานและเป็นคู่
สัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือการใช้อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย ซึ่งอาจมีผลให้
กิจการของบริษัทที่อยู่ในขอบข่ายตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๘ ได้รับประโยชน์
อันมีผลให้สมาชิกรัฐสภาได้รับประโยชน์โดยทางอ้อมจากการถือหุ้นหรือเข้าไปมีส่วนในการใช้
ข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่แล้วไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้
ตำแหน่งเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลอื่นได้	 อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้จะต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเป็น	 ตามที่รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๙	
บัญญัติรับรองไว้	 การถือหุ้นอันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงต้องไม่
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไปกว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
 ประการที่สาม	การถือหุ้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๔๘	และมาตรา	๒๖๕	วรรคหนึ่ง	 (๒)	นั้น
มีความหมายรวมถึงการถือหุ้นก่อนที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยหรือไม่
 เห็นว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นอกจากจะบัญญัติถึงการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่ง
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ทางการเมอืงไวต้ามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) แลว้ ยงับญัญตัถิงึกรณกีารถอืหุน้
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไว้ในมาตรา ๒๖๙ ด้วย โดยมาตรา ๒๖๙ นอกจากจะบัญญัติห้ามนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรถีอืหุน้ในบรษิทัแลว้ ยงับญัญตัหิา้มไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ไมใ่หค้งไว ้ซึง่ความเปน็
ผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญประสงค์จะห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา คงไว้ซึ่งการถือหุ้น ก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน ดังเช่นมาตรา ๒๖๙
 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 การห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่ให้ถือหุ้นและไม่ให้คงไว้ซ่ึงความเป็นผู้ถือหุ้น
ก็มิได้ห้ามเป็นการเด็ดขาด	 หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสงค์จะถือหุ้นต่อไปกฎหมายยังให้
โอกาสแจ้งความประสงค์ต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ทั้ง	ๆ 	ที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	เป็นผู้ใช้อำนาจ
ฝ่ายบริหารที่มีอำนาจแสวงหาประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
 นอกจากน้ี ผลของการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ ประกอบมาตรา ๔๘ ท่ีทำให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๖) และมาตรา 
๑๑๙ (๕) น้ัน บัญญัติให้สมาชิกภาพส้ินสุดลงเม่ือกระทำการอันเป็นการต้องห้ามแล้ว ย่อมมีความหมาย
ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีสมาชิกภาพก่อนจึงจะส้ินสภาพได้ การกระทำ
อันเป็นการต้องห้ามท่ีจะมีผลให้ส้ินสุดสมาชิกภาพ จึงต้องเป็นการกระทำภายหลังจากมีสถานะ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายประสงค์จะห้าม
รวมไปถึงการกระทำก่อนมีสถานะทางการเมือง กฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น
ตามมาตรา ๒๖๙ เป็นต้น
	 ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๐๑	และมาตรา	๑๑๕	กม็ไิด้
บญัญตัหิา้มการถอืหุน้ในบรษิทัตามทีก่ำหนดไวใ้นมาตรา	๔๘	และมาตรา	๒๖๕	วรรคหนึง่	(๒)	แตอ่ยา่งใด
	 หากจะตีความการถือหุ้นให้รวมถึงการคงไว้ซึ่ งการถือหุ้นด้วยนั้น 	 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มิได้มีบทบัญญัติห้ามการคงไว้ซึ่งการถือหุ้นในบริษัทที่มี
ลักษณะต้องห้ามซึ่งในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ก็มิได้
มีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อห้ามตามมาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 ให้ผิดไปจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	 แต่อย่างใด	 จึงมิได้บัญญัติข้อความห้ามการคงไว้ซึ่งการ
ถือหุ้นเข้าไปด้วย	 ส่วนมาตรา	 ๔๘	นั้น	 เมื่อใช้ข้อความลักษณะเดียวกับมาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)
จึงต้องตีความให้มีความหมายไปในทางที่สอดคล้องต้องกัน
 ฉะนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก (๖ ต่อ ๒) ว่า การกระทำอันเป็นการ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ จึงไม่รวมถึง
การถือหุ้นที่มีมาก่อนวันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา
 ประการที่สี่	 บริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และ	 (๔)	 ประกอบมาตรา	 ๔๘	 นั้น	 มีลักษณะอย่างไร
	 เห็นว่า	บริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และ	 (๔)	 ประกอบมาตรา	 ๔๘	 นั้น	 แบ่งออกได้เป็น	 ๒	 ประเภท	 คือ
	 (๑)	 บริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ	์ วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 หรือโทรคมนาคม	
	 (๒)	 บริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือ
บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 อันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน
 การรับสัมปทานจากรัฐฯ หมายถึงการที่รัฐให้สิทธิกับเอกชนในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของชาติหรือจากสิทธิประโยชน์อันเป็นสาธารณะ สัมปทานจึงรวมถึงการประทาน
บัตรที่รัฐออกให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือไม่ก็ตาม
 ประการที่ห้า	 ผู้ถูกร้องทั้งสี่สิบสี่รายกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 โดยถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่	
โดยเห็นควรวินิจฉัยประเด็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก่อน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๕	 บัญญัติให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง	 ซึ่งหมายถึงวันเลือกตั้งทั่วไปซึ่งในคดีนี้ได้แก่
วันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 และยังรวมถึงวันเลือกตั้งใหม่	 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยซึ่งในคดีนี้
ได้แก่	 วันที่	 ๒๐	 มกราคม	๒๕๕๑	 ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้น	 มาตรา	 ๑๑๗	 วรรคหนึ่ง	
บัญญัติให้เริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง	
ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่	 ๒	 มีนาคม	๒๕๕๑	 แต่สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาให้สมาชิกภาพ
เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา	 ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	
๒๕๕๑
	 ในกรณีการถือหุ้นของนายกำธร		พริ้งศุลกะ	คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	๒๗	(นางนิภา		พริ้งศุลกะ)	
ท่ีตามคำร้องอ้างว่า	ถือหุ้นบริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	เป็นการต้องห้ามหรือไม่	ข้อเท็จจริง
ในประเดน็นีฟ้งัไดว้า่ คูส่มรสของผูถ้กูรอ้งที ่๒๗ มไิดถ้อืหุน้ในบรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จำกดั (มหาชน) 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยมา แต่ถือหุ้นในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
โดยคูส่มรสของผูถ้กูรอ้งที ่๒๗ ถอืหุน้บรษิทั รถไฟฟา้กรงุเทพ จำกดั (มหาชน) มากอ่นไดร้บัเลอืกตัง้เปน็
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และวรรคสาม
	 สำหรับผู้ถูกร้องที่	 ๑	 ถึงที่	 ๑๖,	 ที่	 ๑๘,	 ที่	 ๒๐	 ถึงที่	 ๒๙,	 ที่	 ๓๑	 ถึงที่	 ๓๒,	 ที่	 ๓๔	 ถึงที่	
๓๙,	 ที่	 ๔๑,	 ที่	 ๔๓	 และที่	 ๔๕	 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เป็นผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งหรือ
สรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี แม้จะยังคงถือหุ้นไว้
หลังจากมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ตาม ก็ไม่เป็นการ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘
	 ส่วนผู้ถูกร้องที่	๑๙,	ที่	๓๐,	ที่	๓๓,	ที่	๔๐,	ที่	๔๒	และที่	๔๔	ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
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ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่ถูกกล่าวหา มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๔๘ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากที่เริ่มมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 โดย
	 ผู้ถูกร้องที่	๑๙	(นายสมเกียรติ		ฉันทวานิช)	ได้ซื้อหุ้นบริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	๒
มกราคม	๒๕๕๑	จำนวน	๒๐,๐๐๐	หุ้น	วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๑	จำนวน	๒๐,๐๐๐	หุ้น	และวันที่	
๑๘	กันยายน	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุ้น
	 ผูถ้กูรอ้งที	่๓๐	(นายเกือ้กลู		ดา่นชยัวจิติร)	คูส่มรส	คอื	นางนลนิ	ี	ดา่นชยัวจิติร	ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั	
ปตท.	สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๑	จำนวน	๑,๐๐๐	หุ้น
	 ผู้ถูกร้องที่	๓๓	(นางมลิวัลย์		ธัญญสกุลกิจ)		ได้ซื้อหุ้นของบริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)
เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๕๐๐	หุ้น	วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๓๐๐	หุ้น
วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๓๐๐	 หุ้น	 วันที่	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๓๐๐	 หุ้น	
และวันที่	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๑,๐๐๐	 หุ้น	 นอกจากนี้	 ยังซื้อหุ้นของบริษัท	 ปตท.	 สำรวจ	
และผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 จำนวน	 ๑,๐๐๐	 หุ้น	 วันที่	 ๔	
กันยายน	๒๕๕๑	จำนวน	๕๐๐	หุ้น	และวันที่	๖	มกราคม	๒๕๕๒	จำนวน	๒,๐๐๐	หุ้น	ทั้งในวันที่	๒๘
พฤษภาคม	๒๕๕๑	ยังได้ซื้อหุ้นของบริษัท	ทีทีแอนด์ที	จำกัด	(มหาชน)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	หุ้น
	 ผูถ้กูรอ้งที	่๔๐	(นายบญุจง		วงศไ์ตรรตัน)์	คูส่มรส	คอื	นางกาญจนา		วงศไ์ตรรตัน	์ไดซ้ือ้หุน้บรษิทั	
ปตท.	สำรวจและผลติปโิตรเลยีม	จำกดั	(มหาชน)	เมือ่วนัที	่๙	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุน้	
วันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๒๐,๐๐๐	หุ้น	วันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุ้น	
วนัที	่๑๐	มถินุายน	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุน้	และวนัที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๕๑	จำนวน	๑๐,๐๐๐	หุน้
	 ผู้ถูกร้องที่	๔๒	(ร้อยโท	ปรีชาพล		พงษ์พานิช)	ได้ซื้อหุ้นบริษัท	ปตท.	จำกัด	 (มหาชน)	ในช่วง
เดือนมิถุนายน	๒๕๕๑	จำนวน	๓๐,๐๐๐	หุ้น
	 ผู้ถูกร้องที่ 	 ๔๔	 (หม่อมราชวงศ์	 กิติวัฒนา	 (ไชยันต์)	 ปกมนตรี)	 ได้ซื้อหุ้นบริษัทไทย
เทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น	 จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	 ทีทีแอนด์ที	
จำกัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๒	 มกราคม	๒๕๕๑	 จำนวน	๕๐,๐๐๐	หุ้น	 ส่วนที่ผู้ถูกร้องที	่ ๔๔	 อ้างว่า
เป็นหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น	 กลับปรากฏจากบันทึกถ้อย
คำของผู้ถูกร้องที่	 ๔๔	 ที่ให้ไว้แก่ประธานกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า	 ได้เป็น	
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง	 ดังนั้น	
จงึฟงัไดว้า่	ผูถ้กูรอ้งที	่๔๔	ไดหุ้น้ดงักลา่วมาหลงัจากเริม่มสีมาชกิภาพเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้
	 การถือหุ้นของผู้ถูกร้องที่	๑๙,	ที่	๓๓,	ที่	๔๒	และที่	๔๔	ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การถือหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๓๐	 และที่	 ๔๐	 เป็นการถือหุ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกร้องทั้งหก
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าบริษัทที่ผู้ถูกร้อง
ทัง้หกถอืหุน้ภายหลงัจากมสีมาชกิภาพเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้นัน้ เปน็บรษิทัอนัมลีกัษณะ
เปน็การตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ หรอืไม่
	 เห็นว่า	 บริษัท	 ปตท.	 จำกัด	 (มหาชน)	 ประกอบกิจการค้าขายเชื้อเพลิง	 ซึ่งแม้จะมิใช่
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒-๑๔/๒๕๕๓	
วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓

บริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนก็ตาม	 แต่บริษัท	 ปตท.	
จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทผู้ลงทุนในบริษัทอื่น	 (Holding	 Company)	 เช่น	 ถือหุ้นในบริษัท	
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการสำรวจ
และขุดเจาะน้ำมันจากกระทรวงพลังงาน	 ร้อยละ	 ๖๕.๔๒	 หรือถือหุ้นในบริษัท	 ปตท.เคมิคอล	
จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งได้รับสัมปทานในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	 ไฟฟ้า	 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงพลังงาน	 ตามลำดับ	 จำนวนร้อยละ	 ๔๙.๑๖	
อันเป็นจำนวนที่มากพอที่จะครอบงำกิจการได้	 เมื่อบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ 
จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) การถือหุ้นในบริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามโดยทางอ้อม
	 สำหรับบริษัท	 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 ประกอบกิจการสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม	 โดยได้รับสัมปทานในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันจากกระทรวงพลังงาน	จึงเป็น
บริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๕	วรรคหนึ่ง	(๒)
 ส่วนบริษัท	 ทีทีแอนด์ที	 จำกัด	 (มหาชน)	ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์	 โดยได้รับสัมปทาน
จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	 ปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 ช่ือบริษัท	 ทีโอที	 จำกัด	
(มหาชน)	 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ	 ซ่ึงนอกจากจะเป็นบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐแล้ว	 ยังเป็น
บริษัทที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกด้วย	 จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา
๒๖๕	วรรคหนึ่ง	(๔)	ประกอบมาตรา	๔๘
 รัฐธรรมนูญห้ามการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ต้องห้าม โดยไม่ได้ระบุว่า จะต้องถือหุ้น
จำนวนเท่าใดและไม่ได้ระบุว่า จะต้องมีอำนาจบริหารงานหรือครอบงำกิจการหรือไม่ ฉะนั้น 
การถือหุ้นเพียงหุ้นเดียว ก็ย่อมเป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว แม้ผู้ถือหุ้น
จะไม่มีอำนาจบริหารหรือครอบงำกิจการก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการถือหุ้นไว้ชัดเจน
ก็เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมท้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา มีช่องทางที่จะใช้หรือถูกใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางใดทางหนึ่ง
 ดังน้ัน แม้การซ้ือหุ้นของผู้ถูกร้องท่ี ๑๙, ท่ี ๓๐, ท่ี ๓๓, ท่ี ๔๐, ท่ี ๔๒ และท่ี ๔๔ หรือคู่สมรส 
จะเป็นการซ้ือในตลาดหลักทรัพย์ และแม้จะเป็นการลงทุนระยะส้ันหรือเพ่ือเก็งกำไรก็ตาม ก็เป็นการอัน
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ แล้วแต่กรณี

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก	 (๗	 ต่อ	 ๑)	
ว่าผู้ถูกร้องที่	 ๑๙,	 ที่	 ๓๓	 และที่	 ๔๒	 กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 ผู้ถูกร้องที่	 ๓๐	 และที่	 ๔๐
กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา	 ๒๖๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และวรรคสาม	 ส่วนผู้ถูกร้องที่	 ๔๔	
กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๕	วรรคหน่ึง	(๔)	ประกอบมาตรา	๔๘	อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ของนายสมเกียรติ		ฉันทวานิช	ผู้ถูกร้องที่	๑๙,	นายเกื้อกูล		ด่านชัยวิจิตร	ผู้ถูกร้องที่	๓๐,	นางมลิวัลย์		
ธัญญสกุลกิจ	ผู้ถูกร้องที่	๓๓,	นายบุญจง		วงศ์ไตรรัตน์	ผู้ถูกร้องที่	๔๐,	ร้อยโท	ปรีชาพล		พงษ์พานิช	
ผูถ้กูรอ้งที	่๔๒	และหมอ่มราชวงศ	์กติวิฒันา	(ไชยนัต)์	ปกมนตร	ีผูถ้กูรอ้งที	่๔๔	สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๖)	นบัแตว่นัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำวนิจิฉยั	




