เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๙๑ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘ ) แลวแตกรณี และใหประธาน
แหง สภาที่ไ ดรับ คํารองสง คํารองนั้น ไปยัง ศาลรัฐ ธรรมนูญ เพื่อวินิจ ฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้ น
สิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา
ที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก
และใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๘๐ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐ มนตรีที่พน จากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๑๘๐ (๒)
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา หรือพนักงานของหนว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการสรางความผูกพัน
ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป
(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง
และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๘๒ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๓) ตอ งคํ า พิพ ากษาใหจํ า คุก แมค ดี นั้น จะยั ง ไมถึ ง ที่สุ ด หรื อมี ก ารรอการลงโทษ เวน แต
เปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔
(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓
(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว ความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรี
ตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรื อวรรคสอง โดยใหค ณะกรรมการการเลือ กตั้ งเปน ผูส ง เรื่อ งให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง
ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น
(๒) การบรรจุ แตง ตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจางของหนว ยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญ หรือราชการ
สวนทองถิ่น พนจากตําแหนง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๖ มิได
เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
… (๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม
(๔) สั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที่ใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม
ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไมสูงกวาเดิม …
มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนก็ได
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๗ สํานักนายกรัฐมนตรี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ …
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
(๔) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี …
(๘) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ …

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๖ ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้น ตรงตอนายกรัฐ มนตรีห รือตอรัฐ มนตรี แลว แตกรณี ใหรัฐ มนตรีเจาสัง กัดนําเสนอคณะรัฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และ
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
... ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ใหรายงานความสมควร
พรอมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปดวย
ความเห็น
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐมนตรีทั้งคณะ
พน จากตํา แหนง เมื่อ (๑) ความเปน รั ฐมนตรีของนายกรัฐ มนตรีสิ้น สุ ด ลงตามมาตรา ๑๘๒ (๒)
อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก มาตรา ๑๘๑
บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...” มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือ
มีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ
ตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔ (๖)
มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๘๓ (๗) กระทําการอันตองหาม
ตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนง”
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เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในรัฐ ธรรมนูญ แลว เห็น ไดวา กรณีที่รัฐ มนตรีทั้งคณะพน จาก
ตําแหนงแยกตางหากจากกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัว กลาวคือ ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ความเปน
รัฐ มนตรีสิ้นสุด ลงแลว ยัง คงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปได ตางจากกรณีที่รัฐ มนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอ ไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเขา รั บ หน า ที่ ทั้ ง นี้ โดยไม ร วมถึ ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ค นนั้ น ย อ มไม อ ยู ใ นฐานะ
ที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป ดัง นั้น การพน จาก
ตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปนคนละกรณีกับการที่ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง กลาวคือ เฉพาะการพนจาก
ตําแหนง ของคณะรัฐ มนตรีต ามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง นั้ น ยั ง มิไ ด ทําให ความเปน รั ฐมนตรีข อง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจากมาตรา ๑๘๑ บัญญัติ
ใหยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลให
มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๒) โดยไม มี เ หตุ ที่ ทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง แตอยางใด การพน จากตํา แหนงดังกลาวจึง อยูในบัง คับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
มี ป ญ หาที่ ต อ งพิ จ ารณาต อ ไปว า ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงแล ว หรื อ ไม
เมื่อพิจารณาบทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําใหรัฐมนตรี
ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง เป น สามกรณี คื อ (๑) ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๑๘๒ (๒) อายุ สภาผูแ ทนราษฎรสิ้ น สุด ลงหรือมีก ารยุ บ สภาผูแ ทนราษฎร และ (๓)
คณะรัฐมนตรีลาออก แลวเห็นวา มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน
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โดยกรณี (๒) เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ที่พนจากตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น
ความเปนรัฐมนตรีข องนายกรัฐ มนตรีสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๘๒ คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนง
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่ นั้ น
ไม ร วมถึ ง นายกรั ฐ มนตรี ดว ย เพราะรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง บัญ ญัติ วา ในกรณี ที่
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘)
ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม ดวยการดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ นายกรั ฐ มนตรี จ ะยั ง คงอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห นา ที่ ต อ ไปไม ไ ด เนื่ อ งจากเหตุ ที่
รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีตาย
และลาออกแล ว ลว นเปน กรณีที่บุ ค คลผูดํ ารงตํา แหนง นั้ น ขาดคุ ณสมบั ติ มีลั กษณะต องหาม หรื อ
กระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปน
เจตนารมณข องรัฐ ธรรมนู ญ ที่มุ ง จะคุ ม ครองประโยชน ส าธารณะหรื อ ประโยชน ม หาชน มิ ใ หบุ ค คล
ที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหามหรือกระทําการอันตองหาม มาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหาร
ตอไปอีก
ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งเพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความเป น รั ฐ มนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘
และมาตรา ๒๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่สอง มีวา การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๙๙๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่
อ.๓๓/๒๕๕๗ ฟงเปนที่ยุติวา การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอางโดย
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการ
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ประจําของราชการสว นกลางและราชการสว นภู มิภาคยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริห ารงานบุคคล
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น
นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมี
เหตุผลรองรับที่มี อยูจริง และอธิบ ายได ซึ่ง ไมป รากฏขอเท็จจริง วา ผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี วานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพมีขอบกพรองหรือ
ไม ส นองนโยบายของรั ฐ บาลซึ่ ง จะถื อ ได ว า มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถสั่ ง โอนได
ตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย
ประการหนึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา เมื่อไดมีการยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก็มีผลทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงวางลงและไดมีการโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
จากขาราชการตํารวจมาเปนขาราชการพลเรือนและใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแทน
นายถวิล เปลี่ยนศรี เมื่อไดมีการโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี แลว ก็ทําใหตําแหนง
ผูบัญ ชาการตํ ารวจแหง ชาติว างลง ตอ มาไดมี การแตง ตั้ง ใหพ ลตํ ารวจเอก เพรีย วพั น ธ ดามาพงศ
เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน ซึ่งผูรองรองวาการยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปและยายพลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็เพื่อใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง อันจะทําใหสามารถแตงตั้ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งมีความสัม พันธกับ ผูถูกรองโดยเปน พี่ชายของอดีตภรรยา
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนพี่ชายผูถูกรอง สอดคลองกับคําใหการของนายถวิล เปลี่ยนศรี
ซึ่งไดเบิกความไวตอศาลรัฐธรรมนูญในทํานองเดียวกัน
กระบวนการในการโยกยายดังกลาวนั้น ผูถูกรองไดเขาไปกาวกาย แทรกแซง อยางไรหรือไม
ผู ถู ก ร อ งได ใ ห ก ารในประเด็ น การโยกย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ตามบั น ทึ ก ถ อ ยคํ า ยื น ยั น
ขอเท็จจริงหรือความเห็นลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ไดความวา แมผูถูกรองจะเปนผูลงนามในคําสั่ง
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สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูถูกรองอางวาการโอนยาย
ดังกลาว มิไดเปนผูรเิ ริ่มดําเนินการ แตเปนการริเริ่มและดําเนินการของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไว คือ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
และรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ขอเท็จจริงปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คือ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๔ เรื่องการโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหาร
ระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู และมีความประสงคจะขอรับโอนผูฟองคดีมาดํารงตําแหนงดังกลาว
เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผูฟองคดีและดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบ
และยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔
กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึง รองนายกรัฐ มนตรี (พลตํ ารวจเอก โกวิท วั ฒ นะ) แจงว าสํา นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐ มนตรี และรัฐ มนตรีป ระจําสํานักนายกรัฐ มนตรีในฐานะรัฐ มนตรีเจาสัง กัด ของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาว จึงเสนอรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว
จากบันทึกขอความสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ไดมีขอความระบุวา ขอใหรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ) นอกจากนี้ ตามบันทึกขอความที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓
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ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง รองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ) อ า งว า
สํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีมีค วามประสงคจะขอรับ โอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงที่ ๖ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว แตขอเท็จจริงปรากฏวา
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การยายนายถวิล เปลี่ยนศรี มิไดเปนการริเริ่ม
จากรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ ) และรองนายกรั ฐ มนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) การใชคําวาใหทาบทาม ขอรับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แสดงวา รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ไมรูและ
ไมทราบมากอน จึงตองมีการทาบทาม นอกจากนี้ ในบันทึกขอความถึงรองนายกรัฐมนตรี ที่สํานัก
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว ก็ขัดกับความเปนจริงเพราะรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ขอเท็จจริงดังกลาวจึงขัดกับคําใหการ
ของผูถูกรอง แตพฤติการณอันปรากฏจากบันทึกขอความสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับ
ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือบุคคลที่ทําหนาที่เปนเลขานุการของนายกรัฐมนตรีนั้นเอง และโดยลําพัง
หากนายกรัฐมนตรีไมมีการสั่งการใหสํานักงานเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีทําบันทึกขอความลักษณะเชนนี้
ลําพังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไมอาจทําบันทึกขอความเชนนี้ได พฤติการณจึงเปนที่บงชี้วา การริเริ่ม
โยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี มาจากการริเริ่มของผูถูกรองเอง
ผูถูกรองไดใหการไวในขอ ๔ ตามบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๗ ที่วา ขั้นตอนการแตงตั้งโอนยายตําแหนงของนายถวิล เปลี่ยนศรี นั้น เปนขั้นตอน
การประชุมใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล และเปนประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี แตก็เปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี มิไดใชสถานะ
หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลําพัง สวนการลงนามในคําสั่งหลังจากที่
คณะรัฐมนตรี มีมติ และได มีพระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แตงตั้ งแลวนั้น ก็เปนการดํ าเนินการ
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ตามอํานาจหนาที่ปกติตามแบบพิธีการเทานั้น มิใชการใชสถานะหรือตําแหนงอันมีลักษณะเปนสวนตัว
เขาไปดําเนินการในการแตงตั้งโอนยายแตอยางใด
เมื่อพิจารณาบันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจงถึงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เปนหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันอาทิตย
เปนวันหยุดราชการ และก็ไดมีการเห็นชอบของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ อันเปนวันจันทรวันถัดไป สวนผูถูกรองก็ไดลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อันเปนการผิดปกติวิสัยของการปฏิบัติราชการซึ่งเปนการเรงดวน
อยางผิดปกติและโดยวิสัยการโยกยายขาราชการชั้นผูใหญก็นาจะมีการทาบทามใหทราบกอนลวงหนา
หรือเป นไปตามความประสงค ของขาราชการผู นั้น ยกเวนในกรณี ที่มี ความประพฤติ บกพร องที่ จําเป น
ตองย ายให พนจากหน าที่เดิ ม แต กรณี นายถวิ ล เปลี่ ยนศรี ก็ไม ปรากฏขอเท็ จจริ งวามี ความบกพร อง
แตอยางใด จึงมิไดเปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามที่ผูถูกรองไดใหการไว
การยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากสํานักงานตํารวจแหงชาติมาแทนตําแหนงของ
นายถวิล เปลี่ยนศรี เปนไปดวยความเต็มใจ สมัครใจ หรือไม
ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยานไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมีผลตั้ ง แตวั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๓ และมีกําหนดเกษียณอายุร าชการในวัน ที่ ๓๐
กัน ยายน ๒๕๕๖ ในขณะที่พลตํารวจเอก เพรี ยวพัน ธ ดามาพงศ มีกํ าหนดเกษียณอายุร าชการ
ในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๕ ขอเท็ จจริง ในขณะที่เปน เหตุแ หงคํารองนี้ พลตํารวจเอก วิเชีย ร
พจนโพธิ์ศรี ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทนได ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปดํารงตําแหนง
ในสวนราชการอื่นแทน แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจ
และสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ขอรับโอน
ทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งถึงแมพยานจะรับสมอางวาการโอนยายไปดํารงตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
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พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานก็ใหการดวยวา พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น จนครบเกษียณอายุราชการ แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการ
และจะปฏิบัติห นาที่ราชการโดยคํานึง ถึง ประโยชนสว นรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และองค กร
โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชา
ตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม แสดงใหเห็นวา
การตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในชวงกอนที่จะมีการโอนยายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปเปน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีขาวปรากฏในสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน เผยแพร
ในลักษณะที่วา พยานไมประสงคจะโอนยายจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยแสดงอาการเสียใจที่ถูกโยกยายตําแหนง ซึ่งบางสื่อระบุวาน้ําตาคลอ
ในเรื่องนี้ เปนที่เขาใจไดวายอมมีผลกระทบตอจิตใจและความรูสึก พยานตองใชเวลานานหรือไมที่จําใจ
ยอมรับสภาพนี้ได นั้น พยานขอกราบเรียนวา ความรูสึกที่ปรากฏออกไปดังกลาวเกิดจากความเสียใจ
ในฐานะผูนํา องค กรที่ ไ มส ามารถกํ ากับ ดูแ ลการทํางานของบุ คลากรในองคกร จากเหตุก ารณ ฝาฝ น
กฎหมายในเรื่องบอนการพนัน และมีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจรวมทั้ง มีการพูด ถึง เรื่อง
ความรับผิดชอบในฐานะหัวหนาสวนราชการของหนวยงาน แมวาพยานจะไดพยายามกําชับ กํากับดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด แตก็ยังไมอาจแกไขสถานการณในเรื่อง
ดังกลาวขางตน จนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจ และทําให
ภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่พยานรับผิดชอบเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ซึ่งการที่บางสื่อ
เขาใจวาเกิดจากการไมประสงคโอนยายจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนความเขาใจที่ผิด
เพราะไมเคยยึดติดกับตําแหนงหนาที่และเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวาไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาตํารวจแหงชาติไดดี ดังที่ไดประกาศไวตั้งแตวันที่เขารับตําแหนงเมื่อ ๗ กันยายน
๒๕๕๓ และนอกจากนี้ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ยังไดใหขอเท็จจริงตอไปวา ขอเท็จจริง
ดังกลาวขางตนนั้น เปนเหตุการณในหวงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ๒๕๕๔ พยานจึงไดเริ่ม
ปรึกษาหารือกับผูใหญที่เคารพนับถือ ตลอดจนเพื่อนฝูงสนิทเพื่อขอคําแนะนําโดยพยานพรอมจะโอนยาย
ไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มีศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบ มีลักษณะงานเกี่ยวเนื่องกันกับประสบการณและความรู
ความสามารถในอดีตของพยาน ซึ่งพยานเห็นเองวา มีบางตําแหนงที่ประสบการณในการทํางานของ
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พยานนาจะสามารถที่จะปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นได ประกอบกับในชวงนั้น
เปนชวงใกลสิ้นปงบประมาณจะมีขาราชการระดับปลัดกระทรวงวางหลายตําแหนง รวมทั้งมีขาวเกี่ยวกับ
การโยกยายสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการระดับนี้ในบางตําแหนง จึงมีความเปนไปไดที่พยานสามารถ
โอนยายไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ราชการอยางอื่นภายใตหลักความสมัครใจ ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีผูที่พยานปรึกษาขอรับคําแนะนําหลายทาน
หนึ่งในนั้นคือ พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน
ดานความมั่นคงเนื่องจากเปนอดีตผูบังคับบัญชาของพยานและเคยทํางานรวมกัน
ขอเท็จจริง จากการไตสวนที่พ ลตํา รวจเอก วิ เชีย ร พจน โ พธิ์ ศรี ได ต อบขอซั กถามวา ผูใ ด
เปนผูตําหนิ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ตอบขอซักถามวา รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง
เปนผูตําหนิโดยผานทางสื่อมวลชน นอกจากนั้น พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ตอบขอซักถาม
ตอนหนึ่ง วา ตองกราบเรียนดว ยความสัต ยจริง เมื่อผูบัง คับ บัญ ชาที่ดูแ ลตํารวจเห็น วาไมเหมาะสม
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็ยินดีที่จะไป เปนความสมัครใจที่จะยายไป สวนที่ไหนนั้นก็เปนเรื่องที่
ผูบังคับบัญชาจะพิจารณา ถาจะกราบเรียนวาทําไมถึงเลือกมาที่ สภาความมั่นคงแหงชาติ ก็เปนเรื่อง
ของผูบังคับบัญชา แตถามวาพยานเลือกสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เพราะเห็นวาเปนตําแหนง
ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ถึงแมวากําลังพลนอยกวา แตลักษณะงานจะคลายกับตํารวจ คือวา ตํารวจคุมเรื่อง
นโยบายความมั่นคงภายใน ตํารวจเปนฝายปฏิบัติ แตสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ดูเรื่องนโยบาย
เรื่องที่สนใจที่ทําอยูก็เรื่องที่ผมทํามาตลอดก็คือความมั่นคงของสถาบันตํารวจ
จากขอเท็จจริงและพฤติการณที่กลาวมาขางตน พิจารณาแลวเห็นวา การยายพลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปอยูในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ แมจะอางวาเปนไปดวยความสมัครใจ
แตก็มีพฤติการณแสดงใหเห็นวาคํากลาวอางนั้นไมมีน้ําหนักใหรับฟงได เนื่องจากภายหลังจากที่ถูกตําหนิแลว
เมื่อผูบังคับบัญชาที่ดูแลตํารวจเห็นวาไมเหมาะสม พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็ยินดีที่จะไป
ยอมแสดงใหเห็นวา การตัดสินใจของพยานเองนั้นก็ขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรอง
และกรณีที่ทําไมถึงเลือกมาที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ก็เปนเรื่องของผูบังคับบัญชา แตถามวา
ตัวผมเลือกสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เพราะเห็นวาเปนตําแหนงที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ถึงแมวา
กําลังพลนอยกวา แตลักษณะงานจะคลายกับตํารวจ คือวา ตํารวจคุมเรื่องนโยบายความมั่นคงภายใน
ตํารวจเปนฝายปฏิบัติ แตสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ดูเรื่องนโยบาย เรื่องที่สนใจที่ทําอยูก็เรื่องที่
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ผมทํามาตลอดก็คือความมั่นคงของสถาบันตํารวจ ขออางดังกลาวที่วา สมัครใจไปอยูที่สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ ก็ไมเปนความจริง เนื่องจากนายถวิล เปลี่ยนศรี ไดเบิกความในวันไตสวนพยานบุคคล วันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตอนหนึ่งวา “ผมไดพบกับทานพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี นาจะเปน
ชวงของปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ชวงนั้น ทานนายกรัฐ มนตรีไ ดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการ
ซึ่งผมเปนหัวหนาสวนราชการอยูในขณะนั้นไดพบกับทานพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ซึ่งขณะนั้น
มีขาววาทานถูกกดดันที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งทานไดออกมารองตอสื่อมวลชน สื่อมวลชนถึงขนาด
ลงข าววาท านให สัม ภาษณดว ยน้ํ าเสียงที่สั่ น เครือ และมีน้ํ าตาคลอเบา ว าท านถู กบี บ บั ง คับ ในทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทานยังพูดถึงองคกรของทานวา ถาจะใหทานพนตําแหนงไปก็ขออยาไดทําราย
ในสวนที่องคกรซึ่งหมายถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในโอกาสที่ทานไดพบผมอยางที่ผมไดเรียนไปแลววา
ในวันที่นายกรัฐมนตรีไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการพรอมกันที่ตึกสันติไมตรี ผมจําวันเวลาที่แนนอน
ไมได แตจําไดวาอยูในชวงเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนกันยายน เขาใจวาทานนายกรัฐมนตรียังคงเขามา
หลังจากแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เขาใจวาจะเปนชวงตอจากนั้น
ก็ไดพบกับทานพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พูดกับพยานวาทานไมมาที่ตําแหนงที่พยาน ขอใหผม
สบายใจได ทานใชคําทุกครั้งที่พูดกัน คือใชคําวา “พี่หวิน” ครับ พี่ห วินสบายใจไดพยานไมไ ดไปที่
สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ พยานจะอยู ต อ สู ที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ผมก็ เ รี ย นท า น
กลับ ไปครับ วา ดีแ ลว ครั บ ทาน เพราะทานไมไ ดมีความผิด อะไรและก็ท านมีกฎหมายคุม ครองทา น
ทานก็สามารถสูไดเต็มที่อันนี้ก็เปนขอมูลที่ผมก็ยังไมเคยเปดเผยที่ใดมากอน” ประกอบกับขอเท็จจริงวา
พลตํ ารวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ ถามความสมัค รใจพลตํ ารวจเอก วิเ ชีย ร พจน โพธิ์ศ รี ก็ ต กลงโดย
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ไดมีหนังสือถึงพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๔ ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่เกิดกรณีที่จะมีขาวยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี เพียง ๑ เดือน
ออกจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม หากประสงคจะยายไปตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งวางลงตั้งแตที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ก็ไมมีเหตุที่จะทิ้งชวงเวลาใหเนิ่นนาน ที่มีการถามความสมัครใจในการยาย
ในวันที่ ๒๙ และตอบความสมัครใจในวันที่ ๓๐ กันยายน ประกอบกับหลังจากพลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี ไดยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ประมาณ ๑ ป ก็ไดมีการโอนยาย
ใหไปดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเปนคนละสายงานและตางสังกัดกัน และไมใชตําแหนง
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ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแตเปนตําแหนงที่มีผูใตบังคับบัญชามาก มีงบประมาณสูง และการโอนยายไปเปน
ปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งอยูคนละสังกัด ลําพังรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมก็ไมสามารถทาบทาม
และดํ า เนิ น การได โ ดยลํ า พั ง จะต อ งได รับ ความเห็ น ชอบจากนายกรั ฐมนตรี ผู ถู ก ร อ งจึ ง จะสามารถ
ดําเนินการได
หลังจาก ยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธศรี ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
มีผลใหตําแหนง ผูบัญ ชาการตํารวจแหง ชาติวางลง ผูถูกรองในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) เปนผูเสนอพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งมีความสัมพันธเปนพี่ชาย
ภรรยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่เปนพี่ชายของผูถูกรอง พฤติกรรมในการโอนยาย นายถวิล
เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยไมมีเหตุผลรองรับอาจเปนการกระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของผูถูกรองก็มีเจตนามุงหวังเพื่อใหมีตําแหนงรองรับ
สําหรับการยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโ พธิ์ศรี ใหพน จากตําแหนง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
แมพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จะยืนยันวาเปนการยายดวยความเต็มใจ ซึ่งขัดกับขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้น อันบงชี้วา การที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ยอมยายออกจากตําแหนงนั้น มีลักษณะ
จําใจตองยายดวยเหตุปจจัยหลายอยางประกอบกัน โดยมีเปาหมายก็คือ เพื่อใหตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติวางลง การดําเนินการใหมีการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และการโอนยาย พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
เปนเลขาธิการสภาความมั่นคง และการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงษ เปนผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งทุกตําแหนงที่มีการโอนยายตองมีกระบวนการดําเนินการหลายขั้นตอน และการโอนยาย
ในแต ละตํา แหน ง นั้น ผูถู กรองซึ่ง เป น ผูบั งคับ บั ญ ชาสูงสุด เขา ไปมีส ว นเกี่ ยวข องทุก ขั้น ตอนและเป น
การดําเนินการอยางเรงรีบ สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้นซึง่ ไมใชวสิ ัยในการโอนยายขาราชการ
ตามปกติ หากผูถูกรองไมไดเขาไปมีสวนหรือมีบทบาทสั่งการยอมไมสามารถดําเนินการได จึงมีเหตุให
เชื่อไดวา การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชน
แตอยางใด แตเปนการกระทําที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนหรือพวกพอง อันเปน
การกระทําที่ขาดจริยธรรม คุณธรรมและความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใตวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาที่
ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา “บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการ
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ตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ ความเสมอภาค
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติและมีความเปนกลางทางการเมือง”
เมื่อพิจารณาพยานหลักฐาน พฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลวเห็นวา การดําเนินการโยกยาย
และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกัน
กับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน และมีวาระซอนเรน โดยที่ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
ถือไดวาเปน การเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือการใหพนจากตําแหนงของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไปเพื่อประโยชนของ
ผูอื่นคือพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งมีความสัมพันธเปนพี่ชายภรรยาของพันตํารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร ที่เปนพี่ชายของผูถูกรองอันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เปนการกระทําตามที่กฎหมายใหอํานาจไว นั้น
เห็นวา มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา ผูถูกรองในฐานะ
หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาค ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่
ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูถูกรอง
ในคดีนี้) ไดแถลงไวตอ รัฐสภาได แตในการใชอํานาจดุลพินจิ ดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ นั้น นอกจาก
จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผล
รองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอางเหตุผลในการโอน
ผูฟองคดี (นายถวิล เปลี่ยนศรี) วาผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือ
ไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความ
เหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การโอนผูฟองคดีจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารง
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ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ การแตงตั้ง
โยกยาย หรือโอน หรือใหขาราชการซึ่ง มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนจากตําแหนง หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถกู รองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น เห็นวา
แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น ยังตองหามมิใหกระทํา ดังนั้น การเขาไปกระทําการ
อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
จึงยิ่งตองถูกหามไปดวย ความสําคัญของขอหามอยูที่เปนการใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมืองเขาไป
แทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตง ตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการประจําพน จากตําแหนง
“เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” หรือไม
หากเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน มิไดมีผลประโยชนทับซอน
หรือวาระซอนเรน เพื่อประโยชนสวนบุคคลของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองใด แอบแฝงอยู
การกระทํา นั้น ก็ เข าขอ ยกเวน ให กระทํา ไดต ามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนท าย เพราะถื อว า
เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย แตถามิไดกระทําไปโดยสุจริต เพราะมีผลประโยชน
ทับซอน หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู เพื่อประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม
ย อ มมิ ใ ช เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย ไม ไ ด รั บ ยกเว น ให ก ระทํ า การได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น จึ ง เห็ น ว า ผู ถู ก ร อ งใช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง การเป น
นายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปน
รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
มีปญหาตองพิจารณาตอไปวาหากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดหรือไม
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พิจารณาแลว เห็น ว า รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติ วา “คณะรั ฐ มนตรี
ที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่ ...” สวนมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ …
(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙” จากขอความที่ปรากฏ
ในบทบั ญ ญั ติ ทั้ ง สองมาตราแสดงให เ ห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๑ ได บั ญ ญั ติ ใ ห เ ฉพาะกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้น ที่ตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัตหิ นาที่ตอ ไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตงั้ ขึน้ ใหมจะเขารับหนาที่ แตมิไดหมายความรวมถึง
กรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒ ดวย ดังนั้น การกระทําผูถูกรอง
จึงตองดวยมาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
อั น เป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองจึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ไดอีกตอไป
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ในคดีนี้เมื่อความเปน รัฐ มนตรีข องผูถูกรองในคดีนี้สิ้น สุด ลงตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แตในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่อนุมัติใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา รัฐมนตรีที่เขาประชุมและมีมติ
ในการประชุมดังกลาว ตองรับผิดชอบรวมกันกับผูถูกรองที่ไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ตามบทบัญ ญัติ ของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ ง
ความเปนรัฐมนตรีของผูนนั้ จึงสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
และไม อ าจจะอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป เป น เหตุ ใ ห รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง
เฉพาะตัว ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือที่ไมขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามของ
ความเปนรัฐมนตรี อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
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อาศัยเหตุ ผลดัง กล าวขางตน จึง เห็ น วา การกระทํา ของผูถูก รองที่ใชส ถานะหรื อตําแหน ง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเองและของผูอื่น ในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช
ขาราชการการเมือง จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทํา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และรัฐมนตรีที่ไดรวมมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีสวนรวมในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจําอันเปน
การกระทํ า ที่ ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี เ หล า นั้ น ต อ งสิ้ น สุ ด เป น การเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

