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ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของ นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ประธานวุฒสิภาสงคาํรองของนายไพบูลย นติติะวนั สมาชกิวฒุสิภา และคณะ รวม ๒๘ คน
ผูรอง เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
วา ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
    นายถวิล เปล่ียนศร ีดาํรงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ (นกับรหิารระดับสงู) 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวย่ิงลักษณ
ชนิวตัร ไดแถลงนโยบายตอรฐัสภา เมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๔ จากนัน้ สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ไดมหีนงัสอื ลบัมาก ที ่นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๔ (ซึง่เปนวนัอาทติย) ถงึรฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๙/๒๕๕๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน   ผูรอง 
   
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี          ผูถูกรอง

เรื่อง

ระหวาง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

เห็นควรใหความเหน็ชอบและยนิยอมการรบัโอนนายถวลิ เปลีย่นศร ีเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิ
มาดํารงตําแหนงดังกลาว และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี จากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด
โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดลงนามเห็นชอบการรับโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันจันทร) ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๔ 
ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนาม
เหน็ชอบการใหโอนนายถวิล เปลีย่นศรี ในวนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๕๔ และรัฐมนตรปีระจําสาํนักนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองไดลงนาม
อนุมัติใหทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ 
ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอใหสาํนกัราชเลขาธิการนาํความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ี
พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป จากนั้นไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที ่๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีไปปฏบิตัริาชการสาํนักนายกรฐัมนตรี
โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ทราบ ตอมานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
ตอ คณะกรรมการพิทกัษระบบคุณธรรม ซึง่ตอมาไดมปีระกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ลงวันที ่๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๔ ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีพนจากตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิ(นกับริหารระดบัสงู) 
สาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิและแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝีายขาราชการ
ประจาํ (นกับรหิารระดบัสงู) สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีสาํนกันายกรฐัมนตร ีตัง้แตวนัที ่๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๔ และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก 
วเิชยีร พจนโพธิศ์ร ีพนจากตําแหนงผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติ ตัง้แตวนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ลงวันที ่๒๖ 
ตลุาคม ๒๕๕๔ ใหพลตาํรวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ
    ตอมา นายถวลิ เปลีย่นศร ีไดยืน่ฟองนายกรฐัมนตร ีเปนผูถกูฟองคดทีี ่๑ และคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม เปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครอง และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมี
คําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ ที่ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 
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(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึง
วันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไว
อยางชัดแจงวา การท่ีผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมัน่คงแหงชาต ิสาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิซึง่เปนขาราชการทีม่ตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี นั้น 
มิใชการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด 
    สวนประเด็นวา การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค มีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น
นอกจากจะตองคาํนงึถงึวัตถปุระสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยงัจะตองมี
เหตุผลรองรับทีม่อียูจริงและอธิบายได ซึง่ไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถกูรองไดอางเหตุผลในการโอนวา
นายถวิล เปล่ียนศรี ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรอง หรือไมสนองนโยบายของรัฐบาล
ซ่ึงจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการ
ใชดลุพนิจิโดยมชิอบ อนัเปนเหตแุหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึง่ ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) ดงัน้ัน การโอนนายถวิล 
เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายก
รฐัมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ลงวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔ จงึเปน
การกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมาย จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขางตน ศาลไดวินิจฉัย
ไวอยางชัดแจงวา การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ดังน้ัน การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวน้ีจึงรับฟงเปนท่ียุติวา มิไดเปนการกระทําตาม
ท่ีกฎหมายบัญญัติ และมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลง
ตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อันจะเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
    ผูรองเห็นวา การดําเนินการของผูถูกรองในการเปล่ียนแปลงนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการ
ดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาตไิปดาํรงตาํแหนงทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝีายขาราชการ
ประจํานัน้ มไิดเปนไปเพือ่ประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนแตอยางใด หากแตเปนกระบวนการ
ที่เปนไปเพื่อประโยชนแกตัวผูถูกรองเอง แกเครือญาติของผูถูกรอง ไมวาจะเปนพันตํารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ตลอดจนพรรคเพ่ือไทย
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ทีผู่ถกูรองสังกดั จากการท่ีสามารถผลักดนัใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึน้ไปดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นยังมีพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี อยูในตําแหนง
ดังกลาว ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
นายกรัฐมนตรีเขาไปแตงตั้งหรือโอน หรือทําใหนายถวิล เปล่ียนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจําโดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ 
เครือญาติของผูถูกรองข้ึนเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําดังกลาวจึงเปนการใชสถานะ
หรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของ
พรรคการเมืองในเร่ืองการแตงตั้ง หรือโอนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช
ขาราชการการเมืองและในการใหขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมืองพนจากตําแหนง โดยการกระทําของผูถูกรองดังกลาวมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่
ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) 
อยางชัดแจง มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 
    ผูรองจงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา ผูถกูรองกระทาํการอนัตองหามตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๒๖๘ มผีลใหความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองสิน้สดุลงเฉพาะตัวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึง่ (๗) และเมือ่ความเปนรัฐมนตรีของผูถกูรองสิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ 
(๗) จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) และจะตอง
ดําเนินการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม หรือไม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ 
ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม หรือไม
    พจิารณาแลวเห็นวา เม่ือผูรองซ่ึงประกอบดวยสมาชิกวุฒสิภา รวม ๒๘ คน มจํีานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภา
วาความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และประธานวุฒิสภาสงคํารองดังกลาวมายัง
ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยั กรณีจงึเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๑๘๒ 
วรรคสาม และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนญูจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
    ประเด็นที่หนึ่ง เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเน่ืองจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเหตุที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
แยกตางหากจากเหตุที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลงเปนการ
เฉพาะตัว กลาวคือ ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา 
๑๘๒ ซึ่งมี ๙ เหตุ ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติ
ใหผูท่ีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดอีกเลย ตางจาก
กรณทีีร่ฐัมนตรีทัง้คณะพนจากตาํแหนงตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึง่ ซึง่ยงัตองอยูในตาํแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ 
โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยู
ในฐานะที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป การพน
จากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง จึงเปนคนละกรณี
กับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสดุลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง กลาวคือ
เฉพาะการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีท้ังคณะ ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิไดทําให
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจาก
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหมจะเขารับหนาที่ 
    เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผล
ใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึง่ (๒) โดยไมมเีหตุทีท่าํใหความเปนรฐัมนตรสีิน้สดุลงตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง แตอยางใด การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติ
ใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด เพราะยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตอไป
    เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเปน ๓ เหตุ คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ หรือ (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร หรือ (๓) 
คณะรฐัมนตรลีาออก แลวเหน็วา มกีารแบงแยกเหตุทีท่าํใหรฐัมนตรทีัง้คณะพนจากตาํแหนงไวอยาง
ชัดเจน โดยเหตุตาม (๒) และ (๓) เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
บญัญตัใิหคณะรฐัมนตรทีีพ่นจากตาํแหนงรวมท้ังนายกรัฐมนตรตีองอยูในตาํแหนงเพือ่ปฏบิตัหินาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
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ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึง่ (๑) เนือ่งจากความเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงตามมาตรา 
๑๘๒ คณะรฐัมนตรทีีต่องอยูในตาํแหนงเพือ่ปฏบิตัหินาท่ีตอไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรฐัมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ 
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม
ดวยการดําเนินการเพ่ือใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เม่ือความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได เนื่องจากเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง นอกจากกรณีตายและลาออกแลว ลวนเปนกรณีที่บุคคล
ผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณี
รายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน มิใหบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะ
ตองหามหรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
อนัเปนตาํแหนงสําคญัโดยเฉพาะตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีซึง่เปนตําแหนงสงูสดุในฝายบรหิารตอไปอกี
   สาํหรบักรณคีวามเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวันัน้ ศาลรฐัธรรมนูญเคยมี
คาํวนิจิฉยัไวแลว คอื คาํวนิจิฉยัที ่๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ลงวนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๑ ซึง่วนิิจฉยัวา นายสมัคร 
สนุทรเวช นายกรัฐมนตรี กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มผีลใหความเปนรฐัมนตรี
ของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรี
ท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลือ จึงยังคงอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ และคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งวินิจฉัยใหยุบพรรค
พลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรค
พลังประชาชนซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิดเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคส่ี ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้ ทําใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะนั้นตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๘๒ วรรคหน่ึง (๕) เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร แตรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีมิไดสิ้นสุดลงยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ีจึงเห็นไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว สอดคลองกับหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนผลให
นายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ไมอาจท่ีจะอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป 
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ จุลนิติ

จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไม
สิ้นสุดลง เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะส้ินสุดลงก็ตอเม่ือมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง
    ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
    มีประเด็นที่ตองพิจารณาวา การดําเนินการจนมีผลใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองพนจาก
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี และมีการแตงตั้งโยกยายให
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติแทนนายถวิล เปล่ียนศรี จากน้ันจึงมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน ถือเปนการใชสถานะหรือตําแหนงนายก
รัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเร่ืองการแตงตั้ง โยกยาย โอน และการใหพนจาก
ตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้ง
ใหดาํรงตาํแหนงทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝีายขาราชการประจาํ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๖ วรรคหนึง่ (๒) 
และ (๓) หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการเกี่ยวของกับการใหนายถวิล 
เปล่ียนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ
และไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
กระบวนการเร่ิมตนจากสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมบีนัทกึขอความ ลบัมาก ที ่นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ 
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) 
แจงวาเหน็ควรใหความเหน็ชอบ และยนิยอมการรบัโอนนายถวลิ เปลีย่นศร ีและดาํเนนิการขอทาบทาม
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะ
รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณา สีหลักษณ 
จะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี 
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตําแหนงเลขที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

ไมตรงกับขอความท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ตามบันทึก
ขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันอาทิตย) ระบุวา 
รฐัมนตรปีระจําสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นางสาวกฤษณา สหีลกัษณ) ไดใหความเห็นชอบและยนิยอม
การรับโอนแลว ซึ่งไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงเปนการแจงขอความท่ีไมถูกตอง
ตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปดความจริงท่ีควรแจงใหอีกฝายทราบ เพื่อพิจารณา
ยินยอมใหโอน แมตอมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่
รูกนัโดยท่ัวไปวา วนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๔ เปนวนัอาทิตยซึง่เปนวนัหยุดทาํการประจําสปัดาห แตการท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา 
สีหลักษณ) และรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เพ่ือขอความเห็นชอบและยินยอม
ใหโอนนายถวิล เปล่ียนศรี โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมี
หนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติ
ใหนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก
ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที ่๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีไปปฏบิตัริาชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี
โดยใหไดรบัเงนิเดอืนทางสังกดัเดมิไปพลางกอน โดยสาํนักเลขาธิการนายกรฐัมนตรไีดมหีนงัสอื ดวนทีส่ดุ 
ที ่นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที ่๗  กนัยายน ๒๕๕๔  แจงคาํสัง่ดงักลาวใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีทราบ นัน้ เหน็วา 
เปนการดาํเนนิการในการขอรบัโอน ขอทาบทาม ขอรบัความเหน็ชอบ และขัน้ตอนการนาํเสนอ และ
คณะรฐัมนตรไีดมมีตอินมุตัติามทีส่าํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอ รวมทัง้การทีผู่ถกูรองไดมคีาํส่ัง
ใหนายถวลิ เปลีย่นศร ีไปปฏบิตัริาชการสาํนกันายกรฐัมนตรใีชระยะเวลาเพยีงสีว่นั แสดงใหเหน็วา
เปนการดําเนินการอยางเรงรีบ ผิดสังเกต เปนการกระทําโดยรวบรัด ปราศจากเหตุผลอันสมควร
ที่จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติของการดําเนินการ
อันเปนการพิรุธอยางโจงแจงจึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อการกระทําดังกลาว
เปนไปในทางทีเ่อือ้ประโยชนใหพลตาํรวจเอก เพรยีวพนัธ ดามาพงศ ซึง่เปนญาติของผูถกูรอง มโีอกาส
ขึน้ดาํรงตาํแหนงผูบญัชาการตํารวจแหงชาต ิการกระทําของผูถกูรองจงึมลีกัษณะเปนการใชอาํนาจ
ในตําแหนง โดยมีผลประโยชนทับซอนและมีวาระซอนเรน ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต
การดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
อีกประการหนึ่งดวย
   เมื ่อพิจารณาเหตุผลที่แทจริงในการยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งผู ถูกรองอางวา
ผูถูกรอง ในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบาย
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ความม่ันคงของรัฐถือเปนนโยบายเรงดวน ท่ีผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรก
ของการเขาบริหารราชการแผนดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตร
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบายตาง ๆ ตามที่ไดแถลงตอรัฐสภา ดังนั้น ผูถูกรองจึงมี
ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนาน
ในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับความม่ันคงเพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ของงานดานความมั่นคงของประเทศ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติมคีณุสมบัตคิรบถวนตรงตามความตองการ สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
จงึมหีนงัสอืขอรบัโอนขอทาบทาม และขอรบัความเห็นชอบใหโอนนายถวิล เปลีย่นศร ีมาดาํรงตาํแหนง
ทีป่รกึษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นัน้ พจิารณาแลวเห็นวา
ตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจท้ังในทางบริหารและ
บังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและ
บรหิารราชการภายในหนวยงานท่ีรบัผดิชอบแลว ยงัสามารถใหคําปรกึษาและเสนอแนะความเห็น
แกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
แตอยางใด สวนตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีน้ัน แมจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็น
แกผูถูกรองก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร
รวมถึงการบังคับบัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีอํานาจและ
หนาที่อยางกวางขวางทั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวย
สภาความม่ันคงแหงชาติ แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่
ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาคือ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
เฉพาะในงานท่ีไดรับมอบหมายเทาน้ัน เหตุผลตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา
การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพื่อประโยชน
แกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไวตอรัฐสภาประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล 
เปล่ียนศรี ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราชการประจํา คือ
ความประสงคใหตําแหนงเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติวางลง เพ่ือโอนยายผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติที่ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธ์ิศรี ดํารงอยูในขณะน้ันมาดํารงตําแหนงแทน
อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งเครือญาติ
ของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน อันเปนการกาวกาย แทรกแซง 
การบรรจุ แตงตั้ง การโยกยาย และการใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง 
    เนื่องดวยปรากฏขอเท็จจริงที่รูกันโดยทั่วไปวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ 
เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๘๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

พี่ชายของผูถูกรอง และเปนลุงของหลานอาของผูถูกรองยอมถือวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิได
เปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด แตเปนการกระทําที่มีเจตนา
อําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม 
คุณธรรม และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหาร
งานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการตองปฏิบัติ
ตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคํานึงถึงความรูความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และมีความเปนกลางทางการเมือง
    เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลว เห็นวา 
การดําเนินการแตงตั้ง โยกยาย และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนง เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเดียวกันและมีความเช่ือมโยงกันกับการบรรจุแตงต้ังพลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ ขึน้ดาํรงตาํแหนงผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ อนัแสดงใหเหน็ถงึการมีผลประโยชนทบัซอน
และมีวาระซอนเรน โดยที่ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซง
และกาวกายการแตงต้ัง โยกยาย หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไปเพ่ือประโยชนของผูอืน่ คอื พลตํารวจเอก เพรียวพันธ 
ดามาพงศ ซึง่เปนเครือญาติของผูถกูรอง อนัเปนการกระทําทีต่องหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ 
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อนัมผีลทําให
ความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองสิน้สดุลงเปนการเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗)
    ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรฐัมนตรีของรัฐมนตรีทัง้คณะส้ินสุดลงดวย 
หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรี
ทัง้คณะพนจากตําแหนงเมือ่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรสีิน้สดุลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา 
๑๘๑ บัญญัติวา คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงเน่ืองจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๘๒ ยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
    ดงันัน้ เมือ่ความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองในคดนีีส้ิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒
วรรคหน่ึง (๗) เปนเหตใุหรฐัมนตรีทัง้คณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑)
แตดวยความเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตัว ยอมทาํใหรฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตรี
ท่ีเหลืออยูซ่ึงไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑

71-81-MAC6.indd   8071-81-MAC6.indd   80 1/8/57   09:481/8/57   09:48



๘๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗ จุลนิติ

ไดอยางไรก็ตาม หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัว ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผล
ใหรัฐมนตรีคนน้ันไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารบัหนาทีต่ามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๑ ไดเชนกนั ในกรณกีารแตงตัง้โยกยายขาราชการประจาํ
ระดับสูงจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน ดังนั้น ในคดีน้ี หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวม
ในการลงมติอันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจาํ โดยการโอนยาย นายถวิล เปลี่ยนศรี
ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ มาตรา ๒๖๖ ดวย
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู น้ันสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดวย และไมอาจอยูในตําแหนง
เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ 
ไดอีกตอไป
    เม่ือขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี 
และการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติอยางเรงรีบ รวบรัด ในลักษณะท่ีไมเปนไปตามปกติ 
เปนวาระเพ่ือทราบจรเม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติ
ใหกระทําการโยกยาย และใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ไปในวันเดียวกันนั้นเอง รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุมและลงมติในวันนั้นจึงมีสวนรวมโดยทางออม
ในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจํา อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
เหลานั้นตองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา ผูถูกรอง
ใชสถานะและตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง
และของผูอื่น ในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการ 
ซึง่มตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํและมใิชขาราชการการเมอืง จงึตองดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๖ (๒) 
และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และรัฐมนตรี
ที่รวมมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีสวนรวมในการกาวกาย
และแทรกแซงขาราชการประจําอันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ 
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองส้ินสุด
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย 
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