
ก.ค. - ส.ค. ๖๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๗

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๔/๒๕๖๒ 

วันที ่๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๒ วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร 
จึงรุงเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ 
(๓) หรือไม

     คณะกรรมการการเลือกตั้ง                    ผูรอง
ระหวาง

               นายธนาธร  จึงรุงเรืองกิจ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูรอง สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๒ วรรคส่ี โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
เมือ่วันที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ไดมพีระราชกฤษฎีกาใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร

เปนการทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และวนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ มปีระกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง 
กาํหนดวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร วนัรบัสมคัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือ โดยกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปในวันอาทิตยที่ 
๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ และกาํหนดใหพรรคการเมืองทีป่ระสงคจะสงผูสมคัรรบัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือใหยื่นบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ตอผูรอง ตัง้แตวนัจนัทรที ่๔ กมุภาพนัธ ๒๕๖๒ ถงึวนัศกุรที ่๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๒ ซึง่พรรคอนาคตใหม
ไดยื่นบัญชีรายช่ือผู สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือตอผู รองในวันที ่
๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อของผูถูกรองอยูในลําดับท่ี ๑ ตอมาวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผูรอง
ไดประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่โดยปรากฏชือ่ผูถกูรองเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๙๘จุ ล นิิ ติ

ผูรองพิจารณาหลักฐานแลวเห็นวา บริษัท โซลิด มีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียน
เปนนติบิคุคลเมือ่วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ซึง่ตอมาไดจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่เปน บรษิทั ว-ีลคั มเีดยี จาํกดั 
ตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคตามหนังสือบริคณหสนธิวา เปนผูประกอบกิจการ
หนังสือพิมพและส่ือมวลชนใด ๆ ซึ่งตามแบบนําสงงบการเงิน (แบบ ส.บช. ๓) ที่ยื่นตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ระบุวาบริษัทมีรายไดจากการขายนิตยสาร และการใหบริการโฆษณา
/รายไดอื่น ซึ่งถือวาเปนการประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ  บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด 
ไดสงสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถงึ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรากฏช่ือผูถกูรองเปนผูถอืหุนในบริษทัดงักลาว จํานวน ๖๗๕,๐๐๐ หุน 
เลขหมายของหุน ต้ังแตหมายเลข ๑๓๕๐๐๐๑ ถงึหมายเลข ๒๐๒๕๐๐๐ ตัง้แตวนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
เรื่อยมา จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู ถูกรองไดโอนหุ นหมายเลขดังกลาวใหแก
นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ผูรองเห็นวา ผูถูกรองยังคงเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่ง
ประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ  ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบญัชรีายชือ่ จงึมมีตใินการประชมุคร้ังที ่๖๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วนิจิฉยัวา
ผูถูกรองเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของผู ถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) และใหสงเรือ่งมายังศาลรฐัธรรมนญู ผูรองจงึยืน่คาํรองขอ
ใหศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัย ดังนี้

๑. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของผู ถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓)

๒. มคีาํสัง่ใหผูถกูรองหยดุปฏบิตัหินาทีจ่นกวาศาลรฐัธรรมนญูจะมคีาํวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๘๒ วรรคสอง

๓. มคีาํสัง่กาํหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ  เปนการชัว่คราวกอนการวินจิฉยัตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑
 
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ หรือไม

พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคส่ี ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๖) และ
มาตรา ๙๘ (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูรอง มีอํานาจสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดคนหน่ึงมีเหตุสิ้นสุดลงเพราะมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) เมื่อขอเท็จจริงตามคํารองและ
เอกสารประกอบคํารองปรากฏวาผูรองมีมตใิหสงเร่ืองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวนิจิฉยัวาสมาชิกภาพ
ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู เนือ่งจากผูรองเหน็วาผูถกูรอง
เปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด อยูในวันที่สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
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บัญชีรายชื่อ ซึ่งเปนลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๓) และผูรองไดยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญแลว กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งและวรรคส่ี ประกอบ
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ 
(๕) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับไวพิจารณาได จึงมีคําสั่งรับคํารองไววินิจฉัย 

สําหรับคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง
และเอกสารประกอบคํารองแลว เห็นวา คดีนี้ผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุด
ปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง และปรากฏขอมูลจากเอกสารประกอบคํารองวา
ตลอดระยะเวลาสิบปที่ผานมา การเปล่ียนแปลงผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ทุกครั้งจะสง
สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ระบุวันประชุมวิสามัญผูถือหุนพรอมมีหนังสือนําสง
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกลชิดกัน ซึ่งแตกตางจากการเปลี่ยนแปลง
ผูถือหุนในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคํารอง ไมปรากฏวามีการประชุมวิสามัญผูถือหุน จึงปรากฏ
เหตุอันควรสงสัยวาผูถูกรองมีกรณีตามที่ถูกรอง ประกอบกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูถูกรองอาจ
กอใหเกิดปญหาขอกฎหมายและการคัดคานโตแยงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําคัญของ
ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรได จึงสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย นับแตวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีหนังสือแจงใหเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรทราบ

สวนคําขอของผู ร องที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการอื่น
เปนการช่ัวคราวกอนการวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑ นั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แลว จึงยังไมมีเหตุจําเปนที่จะกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองช่ัวคราวใด ๆ อีก 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณมีปีระเดน็ทีต่องพจิารณาวนิิจฉยัวา สมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรอง

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม และนับแตเมื่อใด
โดยแยกพิจารณาได ๓ ประการ ดังนี้

ประการทีห่นึง่ กรณทีีผู่ถกูรองโตแยงวา กระบวนการไตสวนและยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู
ของผูรองไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย นั้น

พิจารณาแลวเห็นวา รฐัธรรมนญู มาตรา ๘๒ วรรคสี ่ไดบญัญตัใิหคณะกรรมการการเลอืกตัง้
มีหนาที่และอํานาจในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลงตามมาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดมีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองสิน้สดุลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) 
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๑๐๐จุ ล นิิ ติ

และไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
การยื่นคํารองของผูรองจึงชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว

ประการที่สอง ขอโตแยงของผูถูกรองที่วา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด มิไดประกอบกิจการ
หนังสือพิมพหรือส่ือมวลชน นั้น

พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือไมปรากฏหลักฐานวา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไดแจงยกเลิก
เปนผู พิมพ ผู โฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการ ตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ กอนวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันที่พรรคอนาคตใหมไดจัดสงบัญชี
รายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือตอผู รอง โดยมีชื่อผู ถูกรอง
อยูในรายชื่อลําดับท่ี ๑ แมผูถูกรองจะอางวาบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไดหยุดกิจการโดยยุติการผลิต
นิตยสารและเลิกจางพนักงาน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไปแลวตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เปนตนมา รวมท้ังไดแจงการเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงของนายจางตอสํานักงานประกันสังคม เร่ืองหยุด
กิจการชั่วคราว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ก็ตาม แตบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ก็ยังสามารถ
ประกอบกจิการเม่ือใดกไ็ดตราบทีย่งัมไิดจดทะเบยีนเลกิบรษิทัและแจงยกเลกิเปนผูพมิพ ผูโฆษณา 
บรรณาธิการหรือเจาของกิจการ

ดงันัน้ บรษิทั ว-ีลคั มีเดยี จาํกัด จงึยังคงเปนบรษิทัทีป่ระกอบกิจการสือ่มวลชนอยูในวนัที่
พรรคอนาคตใหมไดจดัสงบญัชรีายชือ่ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่
ตอผูรองโดยมีชื่อผูถูกรองอยูในรายชื่อลําดับที่ ๑

ประการท่ีสาม ขอโตแยงของผูถกูรองท่ีวา ในวันสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ผูถูกรองมิไดเปนผูถือหุน
ในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด เพราะไดโอนหุนท้ังหมดใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งเปนมารดา
ของผูถูกรองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

พจิารณาแลวเห็นวา ขอเทจ็จรงิตามทีป่รากฏจากพยานหลักฐานทาํใหเกดิขอเคลอืบแคลง
ขึ้นวา ผูถูกรองไดโอนหุนของผูถูกรองจํานวนดังกลาวไปใหนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ในวันที่ 
๘ มกราคม ๒๕๖๒ จริงหรือไม ในหลายกรณี กลาวคือ 

กรณีการโอนหุนของผูถูกรองใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ไมปรากฏการสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ที่มีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ทั้งที่
การสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ดังกลาว จะเปนหลักฐานท่ีสําคัญ หากผูถูกรอง
มีความประสงคเขาสูการเมือง การที่ไมมีการสงสําเนาบัญชีรายชื่อผู ถือหุน (แบบ บอจ. ๕) 
ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครจึงเปนการผิดปกติวิสัยที่เคยปฏิบัติมา ทั้ง ๆ ที่
การโอนหุนครั้งนี้มีความสําคัญตอการเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองของผูถูกรองอยางย่ิง เพราะ
ถามิไดโอนไปกอนวันท่ีผู ถูกรองสมัครรับเลือกต้ัง ยอมจะทําใหผู ถูกรองมีลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๓) 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๑

แมผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาและเบิกความเปนพยานตอศาล ใหเหตุผลในการไมสงสําเนา
บัญชีรายช่ือผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครทันทีหลังจาก
ที่มีการโอนหุนดังกลาววา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ไดเลิกจางพนักงานบริษัทไปแลวทั้งหมด 
ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงไมมีนักบัญชีที่คอยดําเนินการติดตามจัดการเอกสารทาง
ทะเบียนดังเชนตลอดระยะเวลา ๑๐ ป ที่ผานมา ประกอบกับการโอนหุนในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
เปนการโอนหุนภายในครอบครัวจึงรุ งเรืองกิจ แตคําชี้แจงดังกลาวขัดแยงกับคําเบิกความของ
นางสาวลาวัลย  จนัทรเกษม พยานบคุคลทีว่าตนสามารถทําได ถามคีาํสัง่ใหทาํ ซึง่นางสาวลาวัลย  จนัทรเกษม
เปนเจาหนาที่ที่ดําเนินการเก่ียวกับการแจงสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (แบบ บอจ. ๕) และเปน
เจาหนาทีซ่ึง่ไดดาํเนินการเก่ียวกับสาํเนาบัญชรีายช่ือผูถอืหุน (แบบ บอจ. ๕) เมือ่วันที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๒
ดวย ประกอบกับในทางปฏิบัติการยื่นสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (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 หลังจากวันที่ระบุในเช็คมีความลาชาผิดแผกแตกตางจากท่ีผานมา ซึ่งนางรวิพรรณ 
จงึรุงเรอืงกจิ ภรยิาของผูถกูรอง เบกิความวา ชวงนัน้ตนไมสะดวกท่ีจะนาํเชค็ไปเรียกเกบ็เงนิ เนือ่งจาก
ตองดูแลบุตรซ่ึงยังเปนเด็กทารก และเปนเช็คที่มีความนาเช่ือถือ นอกจากน้ันในชวงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ มีขาววาผูถูกรองถูกกลาวหาวาไมไดมีการซื้อขายหุนกันจริง ทนายความจึงรวบรวมพยาน
หลักฐานรวมทั้งเช็คเพื่อนําไปใหปากคํากับผูรองในเดือนเมษายน และไดรับเช็คกลับคืนมาในเดือน
พฤษภาคม คาํเบกิความดังกลาวมคีวามขัดแยงกบัหนงัสอืของผูถกูรอง ลงวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ที่ชี้แจงตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง ขอช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน 
ซึ่งสงสําเนาเช็คใหผู รองเทานั้น มิไดจัดสงตนฉบับเช็คใหกับผูรองแตอยางใด ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นางรวพิรรณ จงึรุงเรอืงกจิ สามารถนําเชค็ฝากเขาบญัชไีดตัง้แตวนัที ่๙ มกราคม ๒๕๖๒ แลว ขออาง
เรื่องการไมนําเช็คไปขึ้นตามทางปฏิบัติปกติจึงไมมีนํ้าหนักใหเชื่อถือได นอกจากนั้นการนําเช็คไป
ขึ้นเงินก็ไมจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนไปดําเนินการแทนตนได 
ดังนั้น ผูถูกรองซึ่งเปนผูทรงเช็คในฐานะผูรับเงินสามารถมอบอํานาจใหบุคคลใดไปดําเนินการ
แทนได มใิชเฉพาะนางรวพิรรณ จงึรุงเรอืงกจิ เพยีงคนเดยีวเทานัน้ เพราะนางรวพิรรณ จงึรุงเรอืงกจิ
กม็ใิชผูรบัเงนิตามเชค็นัน้ โดยตองไดรบัมอบอาํนาจจากผูถกูรองเชนเดยีวกนั นางรวพิรรณ จงึรุงเรอืงกจิ
จึงไมจําเปนตองนําเช็คไปเรียกเก็บเงินดวยตนเองและไมตองรอเวลาถึง ๔ เดือนเศษ
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๑๐๒จุ ล นิิ ติ

กรณกีารโอนหุนทีน่างสมพร จงึรุงเรอืงกิจ ไดโอนหุนของบริษทั ว-ีลคั มเีดยี จาํกดั ในวนัที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๖๗๕,๐๐๐ หุน ซึ่งเปนหุนหมายเลขเดิมของผูถูกรอง ใหแก
นายทวี จรุงสถิตพงศ หลานชายของนางสมพร จงึรุงเรอืงกจิ และตอมาในวันที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๒ 
นายทวี จรุงสถิตพงศ ไดโอนหุนหมายเลขดังกลาวกลับคืนไปยังนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ นั้น เห็นวา 
ขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวน ปรากฏวาการโอนหุนใหและการโอนหุนคืนดังกลาวไมมีคาตอบแทน
โดยอางความสัมพันธในทางเครือญาติ ซึ่งยอนแยงและแตกตางจากการโอนหุนระหวางนางสมพร 
จึงรุงเรืองกิจ กับผูถูกรอง ซึ่งมีความสัมพันธเปนมารดากับบุตรกลับมีคาตอบแทน แมนางสมพร 
จงึรุงเรอืงกจิ จะเบกิความวา ตองการใหนายทว ีจรงุสถติพงศ มาแกปญหาหรอืฟนฟบูรษิทั วี-ลคั มเีดยี 
จาํกดั ก็ตาม แตการโอนหุนใหแกกันโดยไมมีคาตอบแทน ยอมทําใหไมสามารถที่จะตรวจสอบไดวา
ไดมกีารโอนหุนกันจริงหรอืไม คงมีเพียงพยานเอกสารท่ีใชอาง คอื ตราสารโอนหุนและสมดุทะเบียน
ผูถือหุนและใบหุน ซึ่งลวนแตเปนเอกสารที่บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด สามารถจัดทําขึ้นเองไดใน
ภายหลัง ประกอบกับการทีน่ายทว ีจรงุสถติพงศ ไดโอนหุนดงักลาว กลบัคนืใหนางสมพร จงึรุงเรอืงกิจ 
ในวนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๒ ซึง่เปนระยะเวลาหลังจากไดรบัโอนหุนไปเพยีงสองเดือนกวา โดยนางสมพร 
จึงรุงเรืองกิจ เบิกความวา นายทวี จรุงสถิตพงศ ไดทําการศึกษาแลวตองใชเงินลงทุนเพิ่มอีกหลาย
ลานบาท ตนจึงมีความประสงคจะปดบริษัท และใหนายทวี จรุงสถิตพงศ โอนหุนกลับคืนไปยัง
นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งขอเท็จจริงในสวนนี้ยอมขัดกับปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไป ที่มีความ
ประสงคจะฟนฟูบริษัทที่ตองใชระยะเวลาในการศึกษาพอสมควร และตองลงมือทํางานตามแผน
ธุรกิจที่ศึกษาเสียกอน ซึ่งการวิเคราะหวาบริษัทจะดําเนินตอไปหรือไมอยางไร บริษัทสามารถใช
ทนายความหรอืบคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญทางธรุกจิใหดาํเนนิการได ท้ังการดแูลกจิการในครอบครวั
สามารถใหบุคคลใดเขามาดูแลโดยไมจําตองโอนหุนให ก็ยอมทําได

สวนกรณีที่ผูถูกรองช้ีแจงแกขอกลาวหาวา ไดเดินทางกลับจากการปราศรัยที่อําเภอสตึก 
จงัหวดับรุรีมัย ในวนัที ่๘ มกราคม ๒๕๖๒ กลบัมายงับานพกั เพือ่โอนหุนของบริษทั ว-ีลคั มเีดยี จาํกดั 
ใหแก นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ นั้น เห็นวา แมจะฟงไดวาผูถูกรองเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมยมายัง
บานพักที่กรุงเทพมหานครในวันดังกลาวจริง ขอเท็จจริงดังกลาวก็รับฟงไดเพียงวาผูถูกรองอยูที่
กรงุเทพมหานคร ในวนัที ่๘ มกราคม ๒๕๖๒ เทานัน้ ไมไดหมายความวา มกีารโอนหุนบรษิทั ว-ีลคั 
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 “สมุดทะเบียนผูถือหุนน้ัน ทานใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนพยานหลักฐานอันถูกตองในขอกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือใหอํานาจ
ใหเอาลงในทะเบียนนัน้” กต็าม แตเมือ่พจิารณาจากขอพริธุหลายจุดหลายประการ ประกอบกับพยาน
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ก.ค. - ส.ค. ๖๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๓

หลักฐานพฤติเหตุแวดลอมกรณีที่สอดรับกันอยางแนนหนาแลว ยอมมีความนาเช่ือไดมากกวาพยาน
หลักฐานของผูถูกรอง ขอเท็จจริงที่ไดจากพฤติการณแวดลอมที่เปนพิรุธนาสงสัยหลายประการ
ประกอบกันมีนํ้าหนักหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานของผูถูกรองได

ดังนั้น ขอพิรุธที่นาสงสัยหลายประการดังกลาวประกอบกับพฤติการณทั้งปวงแหงคดี 
จึงฟงไดวาผู ถูกรองเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการส่ือมวลชน
อยูในวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันที่พรรคอนาคตใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ตอผูรอง อนัเปนลกัษณะตองหามมใิหผูถกูรองใชสทิธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๓) ทําใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบ
มาตรา ๙๘ (๓)

ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา เมื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของผูถกูรองสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) แลว สมาชกิภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลง นับแตเมื่อใด

พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บญัญตัวิา “เมือ่ไดรบัเร่ืองไวพิจารณา 
หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวา สมาชิกผูถูกรองมีกรณีตามท่ีถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
สมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ... ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูถูกรองส้ินสุดลง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติ
หนาที่ แตไมกระทบตอกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปกอนพนจากตําแหนง” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตราดังกลาว เปนบทบัญญัติวาดวยการพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูก
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองส่ังให
ผูถกูรองพนจากตาํแหนงนบัแตวนัทีห่ยดุปฏบิตัหินาท่ีนัน้ ดงันัน้ สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรของผูถูกรองจึงส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง นับแตวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เปนตนไป

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของผู ถูกรองสิ้นสุดลงทําใหมีตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อวางลง ประธานสภาผูแทนราษฎร
ตองประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) จึงใหถือวา วันท่ีตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรวางลงคอื วนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูอานคาํวนิจิฉยัใหแกคูกรณฟีงโดยชอบ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง 
ที่บัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๐๔จุ ล นิิ ติ

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) 
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหผู ถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ 
วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และใหถือวาวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัย
ใหแกคูกรณีฟง เปนวันที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ 
วรรคหนึง่ (๒) ประกอบพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง ท่ีบัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน คือ วันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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