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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
 มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม วา ความเปนรัฐมนตรีของหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 นายสุวิทย เมษินทรีย นายไพรินทร ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง            ผูรอง
   
  หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ท่ี ๑ นายสุวิทย เมษินทรีย ท่ี ๒
  นายไพรินทร ชูโชติถาวร ที่ ๓ และ
  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ที่ ๔             ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คณะกรรมการการเลอืกต้ัง ผูรอง ยืน่คาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังน้ี
  ผูรองไดรบัหนังสอืรองเรียนของนายเรืองไกร  ลกีจิวฒันะ รวม ๒ ฉบบั ขอใหตรวจสอบหมอมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูถูกรองที่ ๑ นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูถกูรองท่ี ๒ นายไพรินทร ชโูชติถาวร รฐัมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม ผูถูกรองที่ ๓ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ ผูถูกรองท่ี ๔ วามีการกระทําเขาขายเปนการขัดกันแหงผลประโยชนและจะเขาขายเปน
การขาดคณุสมบัติตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) มาตรา ๑๖๐ (๘) 
และมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) หรอืไม กลาวคอื การหามรฐัมนตรเีปนหุนสวนหรอืผูถอืหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งนํามาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของรัฐมนตรีดวย ทั้งนี้ ผูรองไดมีคําสั่ง

ระหวาง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๘๘

แตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว และคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงไดรายงาน
การไตสวนขอเท็จจริงตอผูรองสรุปไดวา
  ผูถกูรองที ่๑ ไดรบัการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหเปนรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตัง้แต
วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ และเม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดรบัการโปรดเกลาฯ ใหพนจากความเปน
รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร ขอเทจ็จริงตามหนงัสอืตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และ
ถอยคาํของผูถกูรองที ่๑ ปรากฏวา ผูถกูรองที ่๑ ถอืหุนในบรษิทัปนูซเิมนตไทย จาํกดั (มหาชน) โดยการรบั
มรดกเม่ือวนัที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จาํนวน ๓๐,๐๐๐ หุนและถือหุนในบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
โดยการซ้ือเม่ือวันที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จาํนวน ๒,๐๐๐ หุน และวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จาํนวน 
๑,๐๐๐ หุน นางอมัพร ดศิกลุ ณ อยธุยา คูสมรสของผูถกูรองที ่๑ ถอืหุนในบริษทั ปนูซิเมนตไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยการซือ้เม่ือวนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๒  จาํนวน ๗,๘๐๐ หุน และถอืหุนในบรษิทั ปตท. จาํกดั
(มหาชน) โดยการซื้อเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๐ หุน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
จาํนวน ๑,๐๐๐ หุน และวันที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จาํนวน ๒,๐๐๐ หุน และนายวรดิศ ดศิกลุ ณ อยธุยา
บุตรของผูถูกรองที่ ๑ ถือหุนในบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยการรับมรดกเม่ือวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จาํนวน ๓๐,๐๐๐ หุน ซึง่บริษทั ปนูซเิมนตไทย จาํกดั (มหาชน) เปนบริษทัประกอบ
กจิการผลิตปนูซเีมนต ไดรบัประทานบัตรทําเหมืองแรจากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) เปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่ไดรับสัมปทานจากกระทรวงพลังงาน ถือเปนบริษัท
จดทะเบียนที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ
  ผูรองพจิารณาแลวเหน็วา แมผูถกูรองที ่๑ จะพนจากตาํแหนงรฐัมนตรไีปแลว ผูรองกย็งัมหีนาทีแ่ละ
อํานาจในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของรัฐมนตรี
ผูนัน้ตอไป เนือ่งจากรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๐ (๘) บญัญัตเิปนลักษณะตองหามของบคุคลผูไดรบัการแตงตัง้
เปนรัฐมนตรีวารัฐมนตรีตองไมเปนผูเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหาม
ตามมาตรา ๑๘๖ หรอืมาตรา ๑๘๗ มาแลวยงัไมถงึสองปนบัถงึวนัแตงตัง้ ซึง่หากศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
ใหรฐัมนตรผีูใดพนจากตาํแหนงเพราะเหตกุระทาํการอนัเปนการตองหามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ 
หรอืมาตรา ๑๘๗ มาแลวยงัไมถงึสองปนบัถงึวนัแตงตัง้ กย็อมมผีลใหผูนัน้ไมสามารถทีจ่ะไดรบัการแตงตัง้
ใหเปนรฐัมนตรีภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว การท่ีผูถกูรองท่ี ๑ คูสมรสของผูถกูรองที ่๑ และบตุร
ของผูถกูรองที ่๑ ถอืหุนในบรษิทัทีไ่ดรบัสัมปทานจากรฐั หรอืเขาเปนคูสญัญากบัรฐัอนัมลีกัษณะเปน
การผูกขาดตัดตอนในขณะท่ีผูถกูรองท่ี ๑ ดาํรงตําแหนงรฐัมนตรี จงึเปนการกระทําอนัเปนการตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) และเปนเหตุใหความเปนรฐัมนตรี
ของผูถูกรองที่ ๑ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
  ผูถกูรองที ่๒ ไดรบัการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหเปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ขอเท็จจริงตามถอยคําของนางสาวภาคนี  วิริยะรังสฤษฎ และผูถูกรองที่ ๒ ปรากฏวา ไดรวมกัน
จดัตัง้บริษทั แฟมลิี ่บสิสเินส โซไซต้ี จาํกดั เมือ่วนัที ่๑๒ มถินุายน ๒๕๕๒ โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ประกอบ
กจิการจดัหลกัสตูรอบรมการสบืทอดทายาทธรุกิจ โดยผูถกูรองที ่๒ ถอืหุนจาํนวน ๑๙,๐๐๐ หุน คดิเปน
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รอยละสิบเกาของจํานวนหุนทั้งหมด ตอมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยมี
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ เปนผู ชําระบัญชีตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
  ผูรองเห็นพองกับคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงวา การที่บริษัท แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด 
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทและนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลว แตตราบใดที่ยังไมมีการชําระบัญชี
หรือการชําระบัญชียังไมแลวเสร็จยังคงถือไดวาสภาพความเปนนิติบุคคลของบริษัทมีอยูตอไปและ
ถือวาบริษัทคงต้ังอยูตลอดมาจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเปนวันจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บญัช ีสวนกรณทีีผู่ถกูรองที ่๒ ถอืหุน ๑๙,๐๐๐ หุน คดิเปนรอยละสบิเกาของจาํนวนหุนทัง้หมดนัน้ เห็นวา
ผูถกูรองท่ี ๒ ไมไดแจงความประสงคท่ีจะรับประโยชนจากการถือหุนในบริษทัในสวนท่ีเกนิกวารอยละหา
ของจาํนวนหุนทัง้หมดทีจ่าํหนายไดในบรษิทั ประกอบกบัไมปรากฏพยานหลกัฐานอืน่ทีร่บัฟงไดวา
ผูถกูรองที ่๒ ประสงคจะไดรบัประโยชนจากการถอืหุนเกนิรอยละหาของจาํนวนหุนทัง้หมดทีจ่าํหนายได
และหากประสงคจะรบัประโยชนจากการถอืหุนในบรษัิทดังกลาวในสวนทีเ่กนิกวาจํานวนทีก่ฎหมาย
กาํหนดไวกต็องแจงเปนหนงัสอืใหประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตทิราบ
ภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนรฐัมนตรแีละตองโอนหุนในบรษิทันัน้ใหนติบิคุคลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ซึง่เปนกฎหมายท่ีกาํหนดคุณสมบัตหิรือลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนง
ทางการเมือง

 เม่ือผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ประกอบ
พระราชบัญญตักิารจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ (๒) จงึเปนเหตุให
ความเปนรฐัมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) แมผูถกูรองท่ี ๒
จะพนจากตําแหนงรฐัมนตรีโดยลาออกเม่ือวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแลว แตโดยทีร่ฐัธรรมนูญ มาตรา
๑๖๐ (๘) บญัญติัเปนลกัษณะตองหามของบุคคลผูไดรบัการแตงตัง้เปนรฐัมนตรีวารฐัมนตรีตองไมเปน
ผูเคยพนจากตาํแหนงเพราะเหตกุระทาํการอนัเปนการตองหามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ หรอืมาตรา 
๑๘๗ มาแลวยงัไมถงึสองปนบัถงึวนัแตงต้ัง ซ่ึงหากศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัใหรฐัมนตรีผูใดพนจากตําแหนง
เพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลว
ยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้งก็ยอมมีผลใหผูนั้นไมสามารถท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
  ผูถกูรองที ่๓ ไดรบัการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหเปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม เมือ่วนัที่ 
๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ และยงัคงดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรใีนขณะทีม่กีารรองเรยีนขอเทจ็จรงิตามหนงัสอื
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ปรากฏวา ผูถกูรองที ่๓ ถอืหุนในบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึง่เปน
บรษิทัประกอบกจิการปโตรเลยีมทีไ่ดรบัสมัปทานจากกระทรวงพลงังาน จาํนวน ๕,๐๐๐ หุน เมือ่วนัที ่๓๑ 
ตลุาคม ๒๕๖๐ และถอืหุนในบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) ทีเ่ปนบรษิทัประกอบธรุกจิ
ดานปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ซึ่งมีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุน 
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๙๐

เมือ่วนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๖๐ และนางวรรณา ชโูชติถาวร คูสมรสของผูถกูรองท่ี ๓ ถอืหุนในบริษทั อนิทชั 
โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน) ซึง่เปนบรษิทัประกอบธรุกิจดานการลงทนุธรุกิจโทรคมนาคม สือ่ และเทคโนโลยี
ทีเ่ขาเปนคูสญัญากบักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม จาํนวน ๒๖,๐๐๐ หุน เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม 
๒๕๖๐ ตอมาผูถกูรองท่ี ๓ และคูสมรสของผูถกูรองท่ี ๓ ไดโอนหุนทัง้หมดโดยทําสญัญาจัดการกองทุน
สวนบุคคลกับบริษทัหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สวนนางสาวศันสนีย 
ชโูชตถิาวร บตุรของผูถกูรองที ่๓ ถอืหุนในบรษิทั วจิติรภณัฑ ปาลมออยล จาํกดั (มหาชน) ซึง่เปนบรษิทั
ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐหรือเปนบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน 
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ หุน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยปรากฏวา ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ยังคง
ถือหุนจํานวนดังกลาวอยู
  ผูรองพจิารณาแลวเหน็วา การท่ีผูถูกรองท่ี ๓ คูสมรสของผูถกูรองท่ี ๓ และบุตรของผูถกูรองที ่๓ 
ถอืหุนในบริษทัทีไ่ดรบัสมัปทานจากรัฐหรือเขาเปนคูสญัญากับรฐัอนัมลีกัษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
ในขณะท่ีผูถกูรองที ่๓ ดาํรงตําแหนงรฐัมนตรี จงึเปนการกระทําอนัเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) และเปนเหตุใหความเปนรฐัมนตรีของผูถกูรองท่ี ๓
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
  ผูถูกรองที่ ๔ ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และยังคงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในขณะที่มีการรองเรียน ขอเท็จจริงตามหนังสือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนังสือบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ปรากฏวา นางสุภาพร เจริญเศรษฐศิลป คูสมรสของผูถกูรองท่ี ๔ ถอืหุนในบริษทั ปนูซิเมนตไทย จาํกัด 
(มหาชน) ซึง่มปีระทานบัตรอันเน่ืองจากการประกอบกิจการผลิตปูนซเีมนตและมีบรษิทัในเครือ คอื บรษิทั 
ปนูซเิมนตไทย (ทุงสง) จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัผลติและจําหนายปนูซเีมนต โดยไดรบัประทานบัตรทําเหมืองแร
จากกระทรวงอตุสาหกรรม จาํนวน ๔,๒๐๐ หุน ตอมาวนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ซึง่เปนวนัหลงัจากทีผู่ถกูรอง
ที ่๔ ดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คูสมรสของผูถกูรองท่ี ๔ ไดซือ้หุนบรษิทัดงักลาวเพ่ิม
อกีจาํนวน ๘๐๐ หุน ณ วนัทีป่ดสมดุทะเบยีน ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เปนแบบไรใบหลกัทรพัย จาํนวน ๕,๐๐๐ หุน
  ผูรองพิจารณาแลวเห็นพองกับคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงวา การทีคู่สมรสของผูถกูรองที ่๔ 
ซื้อหุนบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เพิ่มจํานวน ๘๐๐ หุน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ซึง่เปนบรษิทัทีไ่ดรบัสมัปทานจากรฐั หลงัจากท่ีผูถกูรองที ่๔ ดาํรงตําแหนงรฐัมนตรวีาการกระทรวง
ศกึษาธกิารแลว เปนการถือหุนในบรษิทัท่ีรบัสมัปทานจากรฐั แมถอืเพยีงหุนเดยีวกถ็อืเปนการขดักนั
แหงผลประโยชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) และวรรคสามประกอบมาตรา ๑๘๖ แลว
และเปนเหตใุหความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองท่ี ๔ สิน้สุดลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๕)

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูตองพจิารณาเบือ้งตนมวีา ศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจรบัคาํรองไววนิจิฉยั
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม หรือไม
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๑

  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) 
ไดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อรัฐมนตรีกระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือ
มาตรา ๑๘๗ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูรองวินิจฉัยวาผูถูกรองทั้งสี่กระทําการอันเปนการตองหาม
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๗ ความเปนรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) จงึมมีตใิหสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคสามและผูรองไดยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูแลว กรณจึีงตองดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐
วรรคสามประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสี ่และพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองไววินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๑ 
ผูถกูรองท่ี ๒ ผูถกูรองท่ี ๓ และผูถูกรองท่ี ๔ สิน้สดุลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕)
หรือไม และตั้งแตเมื่อใด โดยมีประเด็นพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่  เมือ่ผูถกูรองที ่๑ และผูถกูรองที ่๔ ดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๕ ธนัวาคม 
๒๕๕๙ ซึง่เปนวนักอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จงึมขีอทีต่อง
พิจารณาเบื้องตนวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ จะนํามาใชบังคับกับผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๔ 
ไดหรือไม เพียงใด
  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๑ ไดวินิจฉัยสรุปไดวา 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ เปนบทเฉพาะกาลท่ีบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดิน
อยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาที่ 
ซึง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง บญัญตัยิกเวนกรณคีวามเปนรฐัมนตรสีิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) เฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๑) เทานัน้ โดยมิไดยกเวนกรณี
ตามมาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม และมาตรา ๑๘๗ แตอยางใด
ดงันัน้รฐัมนตรซีึง่อยูในคณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผนดนิอยูในวนักอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จงึเปนรฐัมนตรตีามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ และตองนาํ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๗ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดังกลาวดวย โดยจะตองถือ
เอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใชเปนวันเริ่มตนการเขารับตําแหนงรัฐมนตรี
  เมือ่ผูถกูรองที ่๑ และผูถกูรองที ่๔ ดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ผูถกูรอง
ทั้งสองจึงเปนรัฐมนตรีซึ่งอยูในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวซึ่งจะตองนํารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ มาใชบังคับดวย โดยเมื่อรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๖๐ ประกาศใชบงัคบัเมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ วนัทีถ่อืวา
ผูถกูรองท้ังสองไดรบัการแตงตัง้เปนรฐัมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จงึเปนวนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๙๒

ดงันัน้ ผูถกูรองท้ังสองรวมท้ังคูสมรสและบุตรจึงตองอยูภายใตบงัคบัของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ 
นับแตวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

ประเด็นที่สอง ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๑ ผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) หรือไม นั้นมีขอที่ตองพิจารณากอนวา
การถือหุนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) และวรรคสาม
หมายความรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวยหรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓ ศาลรัฐธรรมนูญได
วางหลักตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) 
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) วา การถือหุนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนวันเริ่ม
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
  นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาถงึผลของการกระทาํการอนัเปนการตองหามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ 
ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) ทีท่าํใหความเปนรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวัตามมาตรา ๑๗๐ 
วรรคหนึง่ (๕) แลว ยอมหมายความวาผูกระทาํการอนัเปนการตองหามจะตองดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรกีอน 
ความเปนรฐัมนตรจีงึจะสิน้สดุลงเฉพาะตัวได การกระทําอนัเปนการตองหามท่ีจะมผีลใหความเปน
รฐัมนตรีสิน้สุดลงเฉพาะตัว จึงตองเปนการกระทําหลงัจากมสีถานะเปนรัฐมนตรีแลว เวนแตกฎหมาย
ประสงคจะหามรวมไปถึงการกระทํากอนท่ีจะมีสถานะดังกลาวกฎหมายจะบัญญัติไวอยางชัดเจน
ดงันัน้ การคงไวซึง่การถอืหุนในบรษิทัดงักลาวจงึไมเปนการตองหามดาํรงตาํแหนงรฐัมนตร ีอนึง่ การที่
จะตคีวามวาการถอืหุนตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) ใหรวมถงึการคงไวซึง่การถอืหุนดวย ยอมไมเปนธรรม
แกผูทีจ่ะดาํรงตาํแหนงรฐัมนตร ี เนือ่งจากความเปนรฐัมนตรเีริม่ตัง้แตวนัทีไ่ดรบัการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ใหเปนรฐัมนตรี และผูทีจ่ะดํารงตําแหนงรฐัมนตรียอมตองขายหุนดงักลาวกอนวันทีไ่ดรบัการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี มิฉะนั้นผูที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี แตมิไดขายหุนก็จะพน
จากตําแหนงทันทีในวันที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนรัฐมนตรี ซึ่งจะเปนการตีความกฎหมาย
เครงครัดตามลายลักษณอกัษรเกินเลยไปกวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและความไดสดัสวนพอเหมาะ
พอควรแกกรณี
  อกีท้ังเม่ือพจิารณาถึงความเปนมาของบทบัญญตัริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ปรากฏชัดเจนวาเปนบทบัญญัติที่เคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญ
หลายฉบบั บางฉบบัไดหามการคงไวซึง่การถอืหุนทีม่มีากอนดวย บางฉบบัก็มไิดมกีารหามการคงไว ซึง่หุน
ทีม่มีากอน ดงัตวัอยางในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ ซึง่เดมิมิไดหามการคงไว
ซึง่การรบัสมัปทานหรอืเปนคูสญัญากบัรฐัทีม่ลีกัษณะตองหามไวในมาตรา ๑๐๘ วรรคหนึง่ (๒) แตตอมา
ภายหลังเมื่อประสงคจะขยายขอหามไปถึงการคงไวซึ่งการรับสัมปทานหรือการเปนคูสัญญากับรัฐดวย 
ก็จะตองกระทําโดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหมีขอความหามการคงไวซึ่งสัมปทานหรือการเปน
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๙๓

คูสญัญากบัรฐัอนัมลีกัษณะเปนการผกูขาดตดัตอนดวยดงัปรากฏในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) หรือในกรณีของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐ วรรคหน่ึง (๒) มไิดหามการคงไวซึง่การถือหุนใน
บรษิทัทีม่ลัีกษณะตองหามนัน้ในช้ันการยกรางและการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู 
ไดมีขอเสนอเบ้ืองตนใหเพ่ิมบทบัญญัติที่หามการคงไวซึ่งการถือหุนของบริษัทที่มีลักษณะตองหามดวย 
ซึ่งหากประสงคจะคงไวซึ่งหุนดังกลาวตอไปจะตองแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบและตองโอนหุนดังกลาวใหนิติบุคคลที่จัดการทรัพยสินของผูอ่ืนถือแทน
แตสภารางรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยและมีมติใหตัดรางบทบัญญัติที่หามการคงไวซึ่งการถือหุนในบริษัท
ที่มีลักษณะตองหามออกไป ดังปรากฏในรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมิไดมีบทบัญญัติหาม
การคงไวซึง่การถอืหุนในบรษิทัทีม่ลีกัษณะตองหามดวย ซึง่ในการจดัทาํรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มิไดมีเจตนารมณที่จะเปลี่ยนแปลงขอหามดังกลาวใหผิดไปจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางใด และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) ก็ยังคงหลักการดังกลาวไวโดยมิไดเปลี่ยนแปลง
เจตนารมณดังกลาวแตอยางใดดวยเชนกัน จึงมิไดบัญญัติขอความหามการคงไวซึ่งการถือหุนดังกลาว
เขาไปดวย ดงัเชนทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดวนิจิฉยัไวแลว ดงันัน้ ศาลรฐัธรรมนูญจงึมมีตโิดยเสียงขางมาก
วนิจิฉยัวา การกระทําอนัเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง (๒) 
ไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนการดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
  เมือ่ขอเทจ็จรงิฟงไดวา กรณขีองผูถกูรองท่ี ๑ คูสมรสของผูถกูรองที ่๑ และบตุรของผูถกูรองที ่๑
และกรณขีองผูถกูรองที ่๓ คูสมรสของผูถกูรองที ่๓ และบตุรของผูถกูรองที ่๓ เปนการถอืหุนทีม่มีากอน
ทีจ่ะดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรแีละไมมกีารถอืหุนเพิม่ แมจะยงัคงถอืหุนไวหลงัจากดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรี
แลวก็ไมเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔
วรรคหน่ึง (๒) และวรรคสาม ดงันัน้ ความเปนรฐัมนตรีของผูถกูรองท่ี ๑ และผูถกูรองท่ี ๓ จงึไมสิน้สุด
ลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
  ประเด็นที่สาม ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๒ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม
  เมือ่ขอเทจ็จรงิรบัฟงไดวา ผูถกูรองที ่๒ และนางสาวภาคน ีวริยิะรงัสฤษฎ ไดรวมกนัจดัตัง้บรษิทั 
แฟมลิี ่บสิสเินส โซไซตี ้จาํกดั เมือ่วนัที ่๑๒ มถินุายน ๒๕๕๒ โดยผูถกูรองที ่๒ ถอืหุนจาํนวน ๑๙,๐๐๐ หุน 
คดิเปนรอยละสิบเกาของจํานวนหุนทัง้หมด ตอมาท่ีประชุมใหญผูถอืหุนมมีตใิหเลกิบริษทัและต้ังนางสาว
ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ เปนผูชําระบัญชีตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และบริษัท แฟมิลี่ 
บิสสิเนส โซไซต้ี จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนางสาวภาคนี
วริยิะรงัสฤษฎ  เปนผูชําระบญัชี ตอมาวนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ผูถกูรองที ่๒ ไดรบัการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัท แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี ้จํากัด 
ไดจดทะเบยีนเสรจ็การชําระบญัช ีเมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ โดยทีป่ระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

87-96-MAC6.indd   9387-96-MAC6.indd   93 3/12/20   2:38 PM3/12/20   2:38 PM

creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๙๔

มาตรา ๑๒๔๙ บัญญัติวา “หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี แมจะไดเลิกกันแลว ก็ใหพึงถือวายังคงตั้งอยู
ตราบเทาเวลาทีจ่าํเปนเพือ่การชาํระบญัช”ี เมือ่มกีารเลกิบรษิทัมผีลเปนการใหบรษิทัหยดุประกอบธุรกจิ
ตามปกติของตน
  การที่ผูถูกรองที่ ๒ ถือหุนบริษัท แฟมิลี่ บิสสิเนส โซไซตี้ จํากัด เกินรอยละหาของจํานวนหุน
ทั้งหมด โดยไดมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทกอนวันที่ผูถูกรองที่ ๒ ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพียงแตการชําระบัญชีเสร็จสิ้นภายหลังจาก
เขารบัตาํแหนงแลว แมวาการจดทะเบยีนเลกิบรษิทั ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดกาํหนดข้ันตอน
การชาํระบญัชไีว และใหถอืวาบรษิทัยงัคงตัง้อยูจนกวาการชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ตามมาตรา ๑๒๔๙ กต็าม 
แตการใหถอืวาบรษิทัยงัคงตัง้อยูและมสีภาพเปนนติบิคุคล กฎหมายกใ็หตัง้อยูเพยีงเพือ่ใหการชาํระ
บญัชเีสร็จสิน้ไปเทาน้ัน โดยบริษทัไมสามารถประกอบกิจการอ่ืนใดนอกเหนือไปจากเพ่ือการชําระบัญชี 
รวบรวมทรัพยสนิมาเพ่ือชาํระหน้ีสนิใหเสร็จสิน้ไป บรษิทัจงึไมสามารถประกอบกิจการตามปกติได
เมือ่ทีป่ระชุมใหญมมีตใิหเลกิบริษทัและไดจดทะเบียนเลิกบริษทัไปกอนแลว ผูถกูรองท่ี ๒ ไมไดกระทําการ
อนัเปนการตองหามตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญตักิารจัดการหุนสวนและ
หุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ (๒) ดงันัน้ ความเปนรฐัมนตรีของผูถกูรองท่ี ๒ จงึไมสิน้สดุลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
  ประเดน็ทีส่ี ่ กรณขีองผูถกูรองที ่๔ เมือ่คูสมรสของผูถกูรองที ่๔ ถอืหุนของบริษทั ปนูซเิมนตไทย 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ๔,๒๐๐ หุน ซึง่เปนการถอืหุนทีม่มีากอนทีผู่ถกูรองที ่๔ จะดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรี 
ดังนั้น แมจะยังคงถือหุนจํานวนดังกลาวไวในขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ก็ไมเปนการกระทําอันเปน
การตองหามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม แตการท่ี
คูสมรสของผูถกูรองท่ี ๔ ไดซือ้หุนของบริษทัดงักลาวเพ่ิมเติม จาํนวน ๘๐๐ หุน ภายหลังทีผู่ถกูรองท่ี ๔ 
ดาํรงตําแหนงรฐัมนตรีแลว นัน้ มปีญหาท่ีตองวินจิฉยัตอไปวา บรษิทั ปนูซเิมนตไทย จาํกดั (มหาชน) 
เปนบริษัทอนัมีลักษณะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา บรษิทั ปนูซเิมนตไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบกจิการผลติปนูซิเมนตและสนิคา
วัสดุกอสรางตาง ๆ โดยไดรับประทานบัตรทําเหมืองแรจากกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทดังกลาว
จงึเปนบรษิทัทีร่บัสมัปทานจากรฐั อนัมลีกัษณะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒)
ดงันัน้ การถอืหุนของคูสมรสของผูถกูรองท่ี ๔ ในบรษิทั ปนูซเิมนตไทย จาํกดั (มหาชน) ซึง่เปนบริษทั
ที่รับสัมปทานจากรัฐ จํานวน ๘๐๐ หุน เปนการถือหุนหลังจากที่ผู ถูกรองท่ี ๔ ดํารงตําแหนง
รฐัมนตรแีลวจงึเปนการกระทาํอนัเปนการตองหามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๖ ประกอบมาตรา ๑๘๔
วรรคหน่ึง (๒) และวรรคสาม ดังน้ัน ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่ ๔ จึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
  สําหรับขอโตแยงที่วาคูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ มิไดมีเจตนาที่จะซื้อหุนบริษัทที่รับสัมปทาน
เนื่องจากไมทราบมากอนวาหุนบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนหุนบริษัทที่รับสัมปทานนั้น
เห็นวา สาระสําคญัของการลงทุนในหุนนัน้ กอนทีผู่ลงทนุจะตดัสนิใจเขาไปลงทุนในบริษทัใด ๆ  ผูลงทนุ
ยอมจะตองศกึษาขอมลูพืน้ฐานของบรษิทัทีป่ระสงคจะลงทนุเสียกอนวาบริษทัน้ันนาสนใจลงทนุหรอืไม 
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๕

โดยพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแขงขันและศักยภาพ
ในการทํากําไร รวมถึงผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทวามีแนวโนมเปนอยางไร
ขอโตแยงดังกลาวจึงรับฟงไมได อีกทั้งหากยินยอมหรือปลอยใหมีการอางเหตุแหงความไมรู ดังที่
ผูถกูรองที ่๔ กลาวอางแลว มาตรการท่ีมุงจะใชในการปองกนัมใิหเกดิการขดักนัแหงผลประโยชนกม็อิาจ
ที่จะบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
  สวนขอโตแยงที่วา จํานวนหุนที่คูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ ถืออยูนั้น คิดเปนจํานวนเพียงเล็กนอย
เมื่อเทียบกับจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท และคูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ ไมมีสิทธิบริหารกิจการและ
ไมมีสิทธิเขาประชุมกรรมการของบริษัทได เห็นวา รัฐธรรมนูญหามการถือหุนในบริษัทที่รับสัมปทาน
จากรัฐโดยไมไดระบุวาจะตองถือหุนจํานวนเทาใดและไมไดระบุวาจะตองมีอํานาจบริหารงานหรือ
ครอบงาํกจิการหรอืไม การถอืหุนเพยีงหุนเดยีวกย็อมเปนการถอืหุนตามความหมายในรฐัธรรมนญูแลว
ถงึแมวาผูถอืหุนจะไมมอีาํนาจบรหิารหรอืครอบงาํกจิการกต็าม การถอืหุนของคูสมรสของผูถกูรองที ่๔
จึงเปนการกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) แลว แมตอมา
คูสมรสของผูถูกรองที่ ๔ จะไดขายหุนที่ซื้อเพิ่มจํานวนดังกลาวทันทีภายหลังจากที่ไดรับทราบการแจง
ขอกลาวหาจากคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงของผูรองไปแลวก็ตาม ก็ไมอาจมีผลเปนการลบลาง
การกระทําอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญดังกลาวซึ่งไดกระทําลงไปแลวได
  กรณตีองพจิารณาตอไปวา เมือ่ศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉัยใหความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองที ่๔ 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) แลว การสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองที่ ๔ จะมีผลตั้งแตเมื่อใด
  รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา ความเปนรฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวัเมือ่ (๑) ตาย 
(๒) ลาออก (๓) สภาผูแทนราษฎรมมีตไิมไววางใจ (๔) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหามตามมาตรา 
๑๖๐ (๕) กระทาํการอนัเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖ หรอืมาตรา ๑๘๗ (๖) มพีระบรมราชโองการ
ใหพนจากความเปนรฐัมนตรีตามมาตรา ๑๗๑ เห็นวา รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม บญัญตัใิหนาํความ
ในมาตรา ๘๒ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) โดยอนุโลม 
โดยมาตรา ๘๒ วรรคสอง บญัญตัไิวในกรณหีากปรากฏเหตอุนัควรสงสยัวาสมาชกิผูถกูรองมกีรณตีามที่
ถูกรองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหสมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี
คําวินิจฉัย 
  เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองที่ ๔ ไดพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยลาออกเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในคดีนี้ การลาออก
จากตําแหนงดังกลาว แมจะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ 
วรรคหนึง่ (๒) กต็าม แตกเ็ปนคนละเหตกุนักบัเหตตุามคาํรองนี ้ซึง่มไิดมผีลทาํใหเหตตุามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) ตามคํารองนีจํ้าตองระงับไปดวย และเม่ือพจิารณาเทียบเคียงกบักรณี
การหยุดปฏิบตัหินาทีต่ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ดงักลาวขางตนแลว ถอืไดวาการลาออก
มีผลเปนการระงับยับยั้งความเสียหายจากการกระทําอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนที่กําลัง
ดําเนินอยูหรือท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูถูกรองท่ี ๔ เชนกัน อีกทั้งการลาออก
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๙๖

ยังมีผลเปนการระงับยับยั้งความเสียหายจากการกระทําอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนที่กําลัง
ดําเนินอยูหรือที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกรองท่ี ๔ ไดเสียย่ิงกวาการถูกส่ังให
หยุดปฏิบัติหนาที่ โดยที่เปนการแสดงเจตนาของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเอง มิไดเกิดจากคําสั่ง
ของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๘) ไดบญัญตัถิงึลกัษณะตองหามของการเปน
รฐัมนตรไีววาตองไมเปนผูเคยพนจากตาํแหนงเพราะเหตุกระทาํการอนัเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖
หรือมาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถึงสองปนบัแตวนัแตงต้ัง ซึง่มลีกัษณะในเชิงลงโทษผูกระทําการอันเปน
การตองหามตามรัฐธรรมนญู การจะวินจิฉัยใหความเปนรฐัมนตรีของผูถกูรองท่ี ๔ สิน้สดุลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) มผีลนบัแตเมือ่ใดนัน้ จาํตองสอดคลองกบับทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญและไมเปนการขัดหรือแยงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกลาว
  ดงัน้ัน การวนิจิฉยัวาความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองที ่๔ สิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงขางมากจึงกาํหนดใหมผีลนับแตวนัท่ีผูถกูรองท่ี ๔
ลาออกจากตําแหนง คือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดงัไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา ความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองที ่๔ 
สิน้สดุลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) นบัแตวนัท่ีผูถกูรองท่ี ๔ ลาออกจากตําแหนง
คอื วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สวนความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองท่ี ๑ ผูถกูรองท่ี ๒ และผูถกูรองที ่๓ 
ไมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) 
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