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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนื่องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ
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 “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙ (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔ (๖) มีพระบรมราชโองการ
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ใหพนจากความเปนรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๘๓ (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา
๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง”
รั ฐ ธรรมนู ญ ได บั ญ ญั ติ ถึ ง กรณี ที่ รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง แยกต า งหากจากกรณี ที่
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว กลาวคือ ในกรณี
ที่ค วามเปน รัฐ มนตรีสิ้ น สุด ลงเฉพาะตัว นั้น รัฐ ธรรมนูญ บัญ ญัติไ วในมาตรา ๑๘๒ ซึ่งมี ๙ เหตุ
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย ตางจากกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ต อ ไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่ ทั้ ง นี้ โดยไม ร วมถึ ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลว ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
การพน จากตําแหนงของคณะรัฐ มนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปน
คนละกรณีกับการที่ความเปน รัฐมนตรีสิ้น สุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
กลาวคือ เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิไดทําให
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจาก
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 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 แตอย างใด การพน จากตําแหนง ดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด เพราะยังคงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
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ดังนั้น กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้ จึงแตกตางจากการที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๐๖ ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมื อง ซึ่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนูญ เคยมีคํ าสั่ง ให จํา หนา ยคํ า รอ งภายหลัง จากที่บุ คคลเหลานั้ น สิ้ น สุ ด
การดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคําวินิจฉัย ซึ่งมีคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
คําสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๑ ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ กรณีถือหุนในบริษัท
เกินกวาจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญไดมีพระบรมราชโองการ
ให น ายวิ รุฬ พน จากความเป น รั ฐ มนตรี มีผ ลใหค วามเปน รัฐ มนตรีข องนายวิ รุฬ สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๖) กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะวินจิ ฉัยวาความเปนรัฐมนตรี
ของนายวิรุฬสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ อีก ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนาย
คํารอง
คําสั่ง ที่ ๔/๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปน
รั ฐ มนตรี ข องนายมานิ ต นพอมรบดี รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงสาธารณสุ ข สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) กรณีถือหุนในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
กั บ รั ฐ หน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ อั น มี ลั ก ษณะเป น การผู ก ขาดตั ด ตอน
แตขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๓ ภายหลังจากที่นายมานิตไดขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขแลว
ตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิตจึงสิ้นสุดลงตัง้ แตวนั ที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๓ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อขณะยื่นคํารองนี้ ความเปนรัฐมนตรีของ
นายมานิตไดสิ้นสุดลงแลว กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
และวรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
คําสั่งที่ ๖๓/๒๕๕๕ ประธานสภาผูแทนราษฎร สงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เนื่องจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริต
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ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕)
ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๖) แตขอเท็จจริงปรากฏวา นายยงยุทธไดยื่นหนังสือตอประธานสภาผูแทนราษฎร
ขอลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนเหตุใหสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายยงยุทธสิ้นสุดลงดวยการลาออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๓)
ตั้งแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งแมวาการเขาชื่อกันของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเพื่อยื่นคํารองนี้
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรจะเกิดขึ้นกอนวันที่นายยงยุทธยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหนงสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรก็ตาม แตประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยกรณี
ของนายยงยุทธ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อันเปนเวลาหลังจากที่สมาชิกภาพความเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของนายยงยุทธไดสิ้นสุดลงดวยการลาออกแลว ดังนั้น จึงไมมีวัตถุแหงคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัย กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
คําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการ กรณีจึงถือวาเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๖) และทําใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์สิ้น สุดลงตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕) ในระหวาง
การพิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชกฤษฎี ก า
ยุ บ สภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี ผลใช บั งคั บตั้ งแต วั นที่ ๙ ธั นวาคม ๒๕๕๖ เป นต นไป
ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๑)
กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง
จะเห็ น ได ว ากรณี ต ามคํ าสั่ ง ดั ง กล า วข า งต น ทั้ ง กรณี ความเป น รั ฐ มนตรีสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
หรื อ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลง เป น กรณี ที่ ไ ม อ ยู ใ นบั ง คั บ แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาที่
ที่จะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สิ้นสุดลงแลวแตอยางใด แตการพนจากตําแหนงของผูถูกรองในคดีนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงแลว หรือไม เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงเปน ๓ กรณี คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๘๒ หรือ
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร หรือ (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก แลว
เห็นวา มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน โดยกรณี (๒) และ
(๓) เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้ง คณะพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น
ความเปนรัฐมนตรีข องนายกรัฐ มนตรีสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๘๒ คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น ไมรวมถึง
นายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม ดวยการดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
ขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได เนื่องจากเหตุที่รัฐ ธรรมนูญ
กําหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีตายและลาออกแลว
ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม
ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน มิใหบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม
หรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญ
โดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก
สํา หรั บ กรณีค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรัฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว นั้ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เคยมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งวินิจฉัยวา
นายสมั ค ร สุ น ทรเวช ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี ในขณะนั้ น กระทํ า การอั น ต อ งห า มตาม
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัครสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะ
เขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ และคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
ซึ่งวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชน และ
กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลาหาป
นับ แต วัน ที่ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ าสั่ ง ใหยุ บ พรรคการเมือ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ ผลของคําวินิจฉัยนี้ ทําใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ซึ่งเปนกรรมการบริหาร
พรรคพลั ง ประชาชน ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี อ ยู ใ นขณะนั้ น ต อ งสิ้ น สุ ด ความเป น รั ฐ มนตรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัค รรั บ เลือ กตั้ ง เปน สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร แต รัฐ มนตรี ที่ ค วามเปน รัฐ มนตรี มิไ ดสิ้ น สุ ด ลงยั ง คง
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ จึงเห็นไดวา
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว สอดคลองกับหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคสอง ซึ่งเปนผลใหนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววา ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ไมมีอํานาจที่จะอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะ
พน จากตํ า แหน ง เมื่ อ มี การยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๒)
ความเปน รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไมสิ้น สุดลง เพราะยัง ตองอยูในตําแหน ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
จะสิ้นสุดลงก็ตอเมือ่ มีเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง ดังนั้น กรณีตามคํารองนี้
จึงแตกตางจากการสิ้นสุดจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบุคคลเหลานั้น
สิ้นสุดลงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้น
ไมอาจอยูในตําแหนงที่จะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สิ้นสุดลงแลวแตอยางใด ประกอบกับบทบัญญัติ
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มาตรา ๑๘๒ มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนมิใหบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติ
มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี มาปฏิบัติหนาที่
อั น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และเพื่ อ คุ ม ครองมิ ใ ห มี ก ารละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพื่อใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์ รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไก
ในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่นี้
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
ดัง นั้น เมื่ อผู รอ งยื่น คํ าร องเพื่อ ใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวิ นิจ ฉัย ความเป น รั ฐ มนตรีข อง
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
จึงมีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สองวา การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) หรือไม
ข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมายตามที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได วิ นิ จ ฉั ย เป น ที่ สุ ด ไว ใ นคํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่ อ. ๙๙๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗ เปนขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวยอมมีผลผูกพัน
ผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนอันเด็ดขาด มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่ นได จึงชอบที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงมาใชเปนฐานตั้งตนประกอบการตรวจคนหาความจริงและความชอบดวย
รัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป
ขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้วา “ผูฟองคดี
(นายถวิล เปลี่ยนศรี) ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา
ตอมาคณะรัฐ มนตรีโ ดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ (นางสาวยิ่งลักษณ ชิน วัต ร) ไดแ ถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ จากนั้น สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวั น ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปน วัน อาทิต ย) ถึ ง รัฐ มนตรีป ระจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริห ารระดับสูง) ตําแหนง เลขที่ ๖ วางอยู เห็นควรให
ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผูฟองคดีมาดํารงตําแหนงดังกลาว และดําเนินการขอทาบทามขอรับ
ความเห็น ชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐ มนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒ นะ)
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ในฐานะรั ฐ มนตรีเ จ าสั ง กัด ของหน ว ยงานที่ ผู ฟอ งคดี สัง กั ด อยู รั ฐ มนตรี ป ระจํา สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นางสาวกฤษณา) ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันจันทร)
ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท) แจงวารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับ โอนผูฟองคดีมาแตง ตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีไดลงนาม
เห็นชอบการใหโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอใหนําเสนอคณะรัฐ มนตรีเปน วาระทราบจรในวันที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรีต ามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีไ ดมีห นัง สือ
ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวัน ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีไ ปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ตอมา
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งตอมา
ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี สํา นักนายกรัฐ มนตรี ตั้ง แตวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ และตอมาไดมีป ระกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจาก
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
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ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ”
นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา “แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ
หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่
ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง
ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ดานความมั่นคงของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว ยังจะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ การใชอํานาจดุลพินิจ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสว นราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวง
ไปดํารงตําแหนงอื่น ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย”
เมื่อนําเอกสารหลักฐานและคําเบิกความของพยานบุคคลที่ไดจากการไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ
มาพิจารณาประกอบดวยแลว ปรากฏวา การดําเนินการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และการใหนายถวิล
เปลี่ ยนศรี พน จากตํ า แหนง เลขาธิก ารสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ไปนั้น ข อเท็จ จริ ง กลับ ปรากฏว า
หนวยงานของผูถูกรองเองเปนผูริเริ่มกระบวนการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยปรากฏจากบันทึก
ขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา) ซึ่งเปนผูไดรับ
มอบหมายใหกํากับดูแลหนวยงานที่จะโอนยายและหนวยงานที่จะรับโอนยาย เพื่อสอบถามวา จะให
ความเห็นชอบและยินยอมการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี หรือไม ซึ่งการดําเนินการดังกลาว จะเปน
ผลใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง เปดชองใหสามารถโอนพลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ มาดํารงตําแหนงดังกลาวแทน และทําใหตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได การดําเนินการทั้งสามสวนนี้
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มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันโดยสภาพการณ กรณีมีประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา การดําเนินการดังกลาว
เปนการใชอํานาจโดยชอบหรือไม และมีสวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกับผูถูกรองหรือไม อยางไร
ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นเพิ่มเติม
จากผูรองวา คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดัน ใหเครือญาติของผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยา
ของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เนื่องจากกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุ
กอนที่ พลตํา รวจเอก วิเชีย ร พจนโ พธิ์ศรี จะเกษียณอายุร าชการในวั น ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๖
ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะพยานวา
กระบวนการในการโอนยายพยาน นั้น ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพื่อประโยชน
ทางราชการ แตเปน ไปเพื่อทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติที่พยานครองอยูวางลง
เพื่อใหสามารถโอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น มาดํารง
ตําแหนงแทน และเปดชองใหสามารถแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทนได โดยพยานยืนยันขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๗/๒๕๕๖ ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓/๒๕๕๗
สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพิ่มเติมวาการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี นั้น ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรื อตํา แหน ง ของการเป น นายกรั ฐ มนตรีใ นการสั่งอนุมัติ โ ดยลําพั ง แตเ ปน การปฏิบัติ ห นา ที่
ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทน
ผูถูกรองเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจทั้งสิ้น และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวาพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
ไดแ จงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐ มนตรีในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ วา ตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงที่สําคัญ และตองเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานสนองนโยบาย
ที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่ดวย ที่ผานมา
นายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.)
แสดงออกต อ สาธารณะในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยไม เ หมาะสมหลายประการ ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยายนายถวิล ซึ่งผูถูกรองก็มิไดทักทวงแตอยางใด สวนเหตุผล
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การยายนายถวิ ลก็เพราะเกี่ยวดว ยความไวว างใจ และเห็น วานายถวิลมีความเหมาะสมในตําแหน ง
ที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรี เพราะเปน ผูมีความรูความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแกน ายกรัฐ มนตรีแ ละ
รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสิน ใจ แตไมอาจลวงรูถึง
การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได
นอกจากนั้น ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็ไมขัดของ
และสมัครใจในการมาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผู ถูกรองกระทําการตามพระราชบัญ ญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยผูถูกรองเปนผูคัด เลือกบุคคลเสนอใหค ณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) พิจารณา
หากคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบตามที่ผูถูกรอง
เสนอ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได
ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส ความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งเปนวาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
สวนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยาน ไดใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและ
ความเห็นวา พยานจบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร ดานบริหารธุรกิจ และดานกฎหมายเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรผูบริหาร
กระบวนการยุ ติ ธ รรมระดั บ สู ง โดยเข า รั บ ราชการตํ า รวจเริ่ ม ตั้ ง แต ตํ า แหน ง รองสารวั ต รแผนก ๕
กองกํากับการสืบสวนพระนครเหนือ รองสารวัตรแผนกศึกษาอบรม กองกํากับการนโยบายและแผน
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล รองสารวัตรแผนก ๑ กองกํากับการสืบสวน
พระนครใต ผูชวยนายเวรอธิบดีกรมตํารวจ จากนั้นไดดํารงตําแหนงนายตํารวจราชสํานักประจํา มาโดยตลอด
ตอมาจึงดํารงตําแหนงประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(ฝายความมั่นคง) ที่ปรึกษา สบ ๑๐ (ดานความมั่นคงและกิจการพิเศษ) รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(งานบริหาร ๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และปลัดกระทรวง
คมนาคม ตามลํ าดั บ พยานมีค วามภาคภู มิใ จและเป น เกีย รติ ป ระวัติ สูง สุด ที่ไ ด มีโ อกาสรับ ราชการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง หั ว หน า นายตํ า รวจราชสํ า นั ก ประจํ า พยานมี ค วามตั้ ง ใจว า จะรั บ ราชการ
สนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ และไมเคยคิดที่จะยายไปรับราชการใน
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ตําแหนงอื่นใดอีก อีกทั้งยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหดีที่สุดจน
เกษียณอายุราชการ อยางไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา พยานจะไมยึดติด
กับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ
ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง
ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม
พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากไดรับราชการ
ตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยเปนระยะเวลา ๒๕ ปเศษ
ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดในการทํางาน สวนความรูสึกที่ปรากฏผานสื่อตาง ๆ
ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางาน
ของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียน การทํางานของตํารวจ จนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ
ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของหนวยงาน พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวา
ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด ดี ก อ นการย า ยไปดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหง ชาติ พยานไดมีการปรึกษาหารือกับ พลตํารวจเอก โกวิท วัฒ นะ แตไ มเคยมี
การพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับนายถวิล เปลี่ยนศรี และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ พยานไดมีโอกาสพบกับผูถูกรองหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย
รวมทั้ ง ไม มี ผู ใ ดเคยยื่ น ข อ เสนอหรื อ ให คํ า มั่ น แต อ ย า งใด สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ปลั ด กระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด
เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการโยกยาย
นายถวิล เปลี่ยนศรี และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
โดยเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งผูถูกรอง
ไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงดวย เมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ผูถูกรองก็ไดออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ถึงแมผูถูกรองจะอางวา
การดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา ผูถูกรอง
มีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดวยหลายอยางหลายประการ ก็ยอมเปนการกาวกายหรือแทรกแซงในการโยกยาย
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ขาราชการประจํา หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรงอยูแลว หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่ม
แตอยางใดไม
คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอไปวา การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
พิจารณาแลว เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยบัญญัติให นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือการใหขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง เวนแต
เปน การกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริห ารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมี เ จตนารมณ เ พื่ อ เป น หลั ก ประกั น แก เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ มิ ใ ห
ถูกแทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น หลักการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) นี้ มาตรา ๒๖๘ บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ในฐานะฝายบริหารดว ย หลักการตามมาตรา ๒๖๖ บัญญัติหามฝายนิติบัญ ญัติเขามากาวกายหรือ
แทรกแซงการทําหนาที่ การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการพนจาก
ตําแหนงของขาราชการประจํา สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหาม
การใชอํานาจในลักษณะทํานองเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
เปนไปโดยชอบ ปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อันจะกอใหเกิดสถานการณ
ขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ระหวางประโยชนสวนตัวกับ
ประโยชน สาธารณะ เมื่อผู ดํารงตํา แหน งทางการเมือ งคํา นึง ถึ ง ประโยชนสว นตัว มากกวา ประโยชน
สาธารณะ การขัด กัน ระหวางประโยชนส ว นตัว กั บ ประโยชนสาธารณะ อั น เนื่องจากการใชอํานาจ
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ในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ
อยางไรก็ดีมาตรา ๒๖๘ ก็ไดบัญญัติขอยกเวนไวหากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหาร
ราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ เหตุที่มาตรา ๒๖๘ มีขอยกเวน
ใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้ เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่
ตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติ
และประชาชน จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจบังคับบัญชา และมีอํานาจสั่งบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได
โดยไมถือวาเปน การกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานในสังกัดแตอยางใด
บทบัญ ญัติทั้ง สองมาตราดัง กลาวขางตนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสว นที่เกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอกฎหมาย
และตอจริยธรรม ขัดตอหลักความเปนธรรม และระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การกระทําของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของความชอบดวยกฎหมาย
เสริมเขากับหลักของความสุจริต โดยการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหาร
ประเทศเพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการแตงตั้ง
โยกยายขาราชการประจํา ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ โดยเริ่มตั้งแต
การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารับการแตงตั้งโยกยาย หากการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ขาดประสิทธิภาพก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นทั้งหมด นอกจากนี้ การแตงตั้งโยกยาย
บุคคลในตําแหนงตาง ๆ ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย กลาวคือ ควรมีกรอบในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยายขาราชการโดยใชหลักความรูความสามารถและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น
เปนสําคัญ และยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน เพื่อสรางความสมดุล
ของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา รวมทั้งยึดหลักคุณธรรม
เปน แนวทางกําหนดหลั กเกณฑการโยกยายแตง ตั้ ง ขาราชการในระบบธรรมาภิบ าลตามที่กําหนดไว
ในรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๙ และเป น ไปตามหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า และย อ มต อ ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดในมาตรา ๔๒ (๒)
(๓) และ (๕) ใหการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว ตองคํานึงถึง
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ระบบคุณธรรม โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ตําแหนง และการใหป ระโยชน อื่น แกขาราชการตองเปน ไปอยางเปน ธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน
ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ
การพิจารณามิได ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน
นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได บั ญ ญั ติ จํ า กั ด อํ า นาจของเจ า หน า ที่ รั ฐ ทุ ก ระดั บ ต อ งเป น ไป
ตามหลักนิติธรรมในมาตรา ๓ วรรคสอง วา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และหน ว ยงานของรั ฐ ต อ งเป น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรมด ว ย จะกระทํ า ไป
ตามอําเภอใจโดยมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม
จากบทบัญญัติกฎหมายและหลักการดังกลาวขางตน มีประเด็นที่ตองพิจารณาวา การดําเนินการ
จนมีผลใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี และมีการแตงตั้งโยกยาย
ใหพลตํารวจเอก วิเชีย ร พจนโ พธิ์ศ รี จากตํา แหนง ผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติ ไปดํารงตําแหน ง
เลขาธิ การสภาความมั่น คงแหง ชาติ แ ทนนายถวิล เปลี่ย นศรี จากนั้น จึง มีการแตงตั้ งพลตํา รวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน ถือเปนการใชสถานะหรือ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง โยกยาย โอน และ
การใหพนจากตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี
และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง )
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คําเบิกความดวยวาจา
และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นเปนหนังสือประกอบกันแลว เห็นวา ผูถูกรองไดเขาไป
มีสวนกระทําการเกี่ยวของกับการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีกระบวนการ
เริ่มตนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่
๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) แจงวาเห็นควรให
ความเห็นชอบ และยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบ
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และยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐ มนตรีเจาสังกัดของ
หนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณาจะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอน
ในวัน ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบัน ทึกขอความ ลับมาก ที่ นร
๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและมีความประสงค
จะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
ตําแหนงเลขที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบ
การรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) ในวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๔ ไมตรงกับขอความที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําเสนอตอพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
ตามบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันอาทิตยที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ระบุวา
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว ซึ่งไมเปนไปตาม
การปฏิบัติราชการตามปกติ การอางวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) ไดพิจารณา
ให ค วามเห็ น ชอบและประสงค จ ะขอรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ตามบั น ทึ ก ข อ ความ ลงวั น ที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๔ ไปยังรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท) เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี จึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปด
ความจริงที่ควรแจงใหอีกฝายทราบ เพื่อพิจารณายินยอมใหโอน แมตอมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม ประกอบกับ
ขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวา วันที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ เปนวันอาทิตยซึ่ง เปนวันหยุดทําการ
ประจําสัปดาห แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมีบันทึกขอความถึงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) และรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท) เพื่อขอความเห็นชอบ
และยิ น ยอมให โ อนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี โดยปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ต อ มาว า รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรอง
เปนผูอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวัน ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๕๔ ให น ายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติร าชการสํานั ก
นายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาว
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ นั้น เห็นวา การดําเนินการในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับความเห็นชอบ
และขั้น ตอนการนําเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดมีม ติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใชระยะเวลา
เพียง ๔ วัน แสดงใหเห็น วาเปน การดําเนิน การอยางเรง รีบ ผิด สังเกต เปน การกระทําโดยรวบรัด
ปราศจากเหตุผลอัน สมควรที่จ ะตองดําเนิน การอย างรวดเร็ ว ทั้งยัง ปรากฏการใหขอมูล อัน เปน เท็ จ
ให เ ห็ น เป น พิ รุ ธ โดยปรากฏว า ภาพถ า ยเอกสารราชการสํ า คั ญ ได แ ก บั น ทึ ก ข อ ความของสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
เรี ย กมาจากสํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ระบุ วั น ที่ ที่ ทํ า บั น ทึ ก เป น วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔
แตภาพถายบันทึกขอความฉบับเดียวกันที่ไดมาจากนายถวิล เปลี่ยนศรี กอนหนานั้น กลับระบุวันที่
เปนวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งแสดงวา ภาพถายเอกสาร ๒ ฉบับนี้ ตองมีการแกไขวันที่ที่ทําเอกสาร
ใหผิดเพี้ยนไปจากความจริง โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปกปดความจริงเกี่ยวกับการดําเนินการที่ขัดแยง
กันอยูในกระบวนการขอความเห็นชอบนี้ ทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา เลขที่หนังสือออกของรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เปนเลขออก
กอนบันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ซึ่งลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๔ กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติของการดําเนินการอันเปนพิรุธอยางโจงแจง
จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อการกระทําดังกลาวเปนไปในทางที่เอื้อประโยชนให
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ การกระทําของผูถูกรองจึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจในตําแหนง โดยมีผลประโยชน
ทับซอนและมีวาระซอนเรน ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต การดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวย
หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง อีกประการหนึ่งดวย
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เมื่อพิจารณาเหตุผลที่แ ท จริง ในการยายนายถวิ ล เปลี่ยนศรี ซึ่งผูถู กรองอางว า ผูถูกรอ ง
ในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐ
ถือเปนนโยบายเรงดวน ที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหาร
ราชการแผน ดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่ อใหบ รรลุ
เปาหมายของนโยบายตาง ๆ ตามที่ไ ดแ ถลงตอรัฐ สภา ดังนั้น ผูถูกรองจึง มีความตองการบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง
เพื่ อ มาช ว ยปฏิ บั ติ ร าชการในฝ า ยนโยบายให บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานด า นความมั่ น คงของประเทศ
และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวน
ตรงตามความตองการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน ขอทาบทาม และขอรับ
ความเห็นชอบใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
มี บ ทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบมากกว า ตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี และเมื่ อ พิ จ ารณา
ในภาพรวมของการใชอํานาจทัง้ ในทางบริหารและบังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
นอกจากตองกํากับดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษา
และเสนอแนะความเห็น แกผูถูกรองไดโ ดยไมจําตองแตงตั้ง ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด สวนตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น แมจะมีหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจ
ใชอํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับบัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจ และหนาที่
อยางกวางขวางทั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคง
แหงชาติ แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะแก ผูบั ง คั บ บั ญ ชาคือ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํา รวจเอก โกวิ ท วั ฒนะ) เฉพาะในงาน
ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเท านั้ น ประกอบกั บ ข อเท็ จจริ งปรากฏว า เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ
ที่ สบก.(กบค.) ๒๔๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผูถูกรอง ความวา สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นควรใหนายถวิล เปลี่ยนศรี อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ) และมอบหมายให ป ฏิ บั ติ ร าชการเกี่ ย วกั บ งานด า นความมั่ น คง
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ของประเทศในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ
กับหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการ
และเสนอแนะและจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดาน
การขาวกรอง การตอตานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนานโยบายอํานวยการขาวกรอง การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง
รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ร าชการด า นอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ซึ่ ง ผู ถู ก ร อ งรั บ ทราบและเห็ น ชอบให
ดําเนินการตอไปตามที่เสนอ และตามคําสั่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ ๑๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติ
ราชการ ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี รับ ผิด ชอบการติด ตามนโยบายของรัฐ บาลที่ไ ดแ ถลงไวตอรัฐ สภา
เกี่ ย วกั บ นโยบายยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน นโยบายพั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ
การดําเนินการตามยุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ
เห็นไดวา เหตุผลตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพื่อประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐ มนตรี
ที่แถลงไวตอรัฐสภา ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไป
ตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากการดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิก ารสภาความมั่ น คงแหง ชาติไ ปดํ ารงตํ าแหน ง ที่ ป รึ กษานายกรั ฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา คือความประสงคใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลงเพื่อโอนยาย
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทพี่ ลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยูในขณะนั้นมาดํารงตําแหนงแทน
อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งญาติของผูถูกรอง
ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน
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
กันยายน ๒๕๕๖ ในขณะที่พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ มีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
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ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหง ชาติแทนได ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปดํารงตําแหนง
ในสวนราชการอื่นกอน แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจ
และสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ขอรับโอนทํา
ความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งถึงแมพยานจะรับสมอางวาการโอนยายไปดํารงตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานก็ใหการดวยวา พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและ
จะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และองคกร โดยพรอม
ที่จะปฏิบัติห นาที่ต ามนโยบายรัฐ บาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบัง คับ บัญ ชา
ตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม แสดงใหเห็นวา
การตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย หากตองการให
พยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใด พยานก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม จึงเห็นไดวา การดําเนินการให
นายถวิล เปลี่ยนศรี พน จากตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และตอมาก็ได มีป ระกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แทน
นายถวิล เปลี่ยนศรี ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นวางลง นั้น ก็ดวยความประสงค
ที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม
พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ (๑) ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห
การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อ
ข า ราชการตํ า รวจ แล ว เสนอคณะกรรมการนโยบายตํ า รวจแห ง ชาติ (ก.ต.ช.) ซึ่ ง ประกอบด ว ย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอน แลวใหนายกรัฐ มนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
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แตงตั้ง แลวเห็นวา การแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการ
ตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก เพื่อเสนอตอ ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏ
ตอมาวา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูถูกรองในฐานะประธาน ก.ต.ช. ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ใหดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่ผูถูกรองเสนอ ตอมาก็ไดมีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงมีเหตุให
เชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพื่อประโยชนของตนเองในทางการเมือง เพื่อประโยชน
ของผูอื่นคือพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง เขามาดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันเปนการกาวกาย แทรกแซง การบรรจุ แตงตั้ง การโยกยาย และ
การให ข า ราชการประจํ า พ น จากตํ า แหน ง โดยตรง เนื่ อ งด ว ยปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ที่ รู กั น โดยทั่ ว ไปว า
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง และเปนลุงของหลานอาของผูถูกรองยอมถือไดวา
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา การกระทํา
ทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด แต เปน
การกระทําที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนหรือพวกพอง อันเปนการกระทําที่ขาด
จริยธรรม คุณธรรมและความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารงาน
บุค คลภาครัฐ ไวซึ่ง มีเจตนารมณที่ชัด เจนวา “บริห ารบุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการตองปฏิบัติ
ต อ ข า ราชการด ว ยระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถ ความเสมอภาค
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติและมีความเปนกลางทางการเมือง”
เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลว เห็นวา การดําเนินการ
โยกยาย และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันและมี
ความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตัง้ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบญ
ั ชาการ
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ตํารวจแหงชาติ อัน แสดงใหเห็นถึง การมีผลประโยชนทับ ซอน และมีว าระซอนเรน โดยที่ผูถูกรอง
ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือการให
พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไป
เพื่อประโยชนของผูอื่นคือพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง อันเปน
การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
สําหรับขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เปนการกระทําตามที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว นั้น เห็นวา มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา
ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาค ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือ
การทําหนาที่ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไว
ตอรัฐสภาได แตดุลพินิจในการใชอํานาจดังกลาวของผูถูกรองนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได
ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี วานายถวิล เปลี่ยนศรี
ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผล
อันสมควร ที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝาย
ขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง
โยกยาย หรือโอน หรือใหขาราชการซึ่ง มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนจากตําแหนง หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถกู รองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น เห็นวา
แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น ยังตองหามมิใหกระทํา ดังนั้น การเขาไปกระทําการ
อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
จึงยิ่ง ตองถู กหา มไปด ว ย ความสําคั ญ ของขอห ามอยู ที่เป น การใชสถานะหรือตํ าแหน ง ทางการเมือ ง
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เขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง
“เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” หรือไม
หากเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน มิไดมีผลประโยชนทับซอน
หรือวาระซอนเรน เพื่อประโยชนสวนบุคคลของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองใด แอบแฝงอยู
การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย เพราะถือวาเปน
การกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 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
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...”
สวนมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ … (๗) กระทํา
การอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙” จากขอความที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ทั้งสองมาตราแสดงใหเห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีที่คณะรัฐ มนตรี
ที่พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้น ที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ มิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ ดวย ดังนั้น คดีนี้เมื่อผูถูกรองไดกระทําการอันตองหาม
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ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปน
รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรอง
จึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
มีประเด็นตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สามวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะ
สิ้นสุดลงดวย หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๘๑
บัญญัติวา คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงเนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ ยังคงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๑ ประธานวุฒสิ ภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
การสิ้น สุดความเปน รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) ซึ่งวินิจฉัยวา “…ผูถูกรอง
กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง (๗) และเมื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗
เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําให
รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัตหิ นาที่ตอ ไปไดจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑...” และ
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประธานวุฒิสภาสงคํารอง
ของสมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ซึ่งวินิจฉัยวา “... ตามคํารองเปนกรณีที่ผูรองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
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๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วา ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
เมื่อใด ซึ่ งการที่รัฐ มนตรีทั้งคณะตองพน จากตําแหนง เมื่อใดนั้น เปน ไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ และศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑
ไวแลววา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ แลว ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง
(๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีใน
คณะรั ฐมนตรี ที่ เหลื ออยู ยั งคงต องปฏิ บั ติ หน าที่ ต อไปจนกว าคณะรั ฐมนตรี ที่ ตั้ งขึ้ นใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหยุบพรรคพลังประชาชน เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมชาย วงศสวัสดิ์
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ แลว รัฐมนตรีที่เหลืออยูที่ไมขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี จึงตอง
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่...”
ดังนั้น ในคดีนี้เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในคดีนี้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑)
แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ
ที่ไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี ยังอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
แตอยางไรก็ตาม หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผลให
รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดเชนกัน ดังนั้น ในคดีนี้หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในการกาวกาย
หรือแทรกแซงขาราชการประจํา โดยการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยไมวาโดยทางตรงหรือทางออมยอมเปนเหตุ
ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี ผู นั้ น สิ้ น สุ ด ลงเป น การเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดว ย และไมอาจอยูใ นตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐ มนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และการให
นายถวิ ล เปลี่ย นศรี พ น จากตํ าแหนง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ เขา สู ก ารพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติอยางเรง รีบ รวบรัด ในลักษณะที่ไ มเปน ไปตามขั้น ตอนปกติ เปน วาระ
เพื่อทราบจรในวัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีม ติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการ
โยกยาย และใหขาราชการประจําพน จากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวัน เดียวกัน นั้น เอง
รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุมและลงมติในวันนั้น จึงมีสวนรวมโดยทางออมในการกาวกาย และแทรกแซง
ขาราชการประจํา อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖
(๒) และ (๓) เปน เหตุใ หค วามเปน รัฐ มนตรี ข องรัฐ มนตรี เหลา นั้น ตอ งสิ้ น สุ ด ลงเปน การเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย
สําหรับประเด็นตามคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
คนใหม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม นั้น เห็นวา ผูเกี่ยวของ
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว คําขอของผูรอง เปนคําขอที่จะใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามกฎหมาย
ไมอยูในขอบเขตการเสนอคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณาวินิจฉัย
จึงใหยกคําขอในสวนนี้
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

