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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๕๖/๒๕๕๕
วันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓)
และ (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงไดความวา กอนที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร ผูถูกรอง เปนบุคคลที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พิพากษาวามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๘๓
ใหจําคุกเปนเวลา ๒ ป และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไมเคยกระทําผิดมากอน โทษจําคุกใหรอ
การลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ตามคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
และนับ จากวัน ตองคําพิพากษายัง ไมเกิน ๕ ป กอนการไดรับ การแตงตั้งเปนรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงมีปญหาที่ตองพิจารณาวา ความเปนรัฐมนตรีของ
ผูถูกรองจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๓) และ (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) หรือไม
เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติแยกกระบวนการเขาสูตําแหนงของรัฐมนตรี และกระบวน
การพนจากตําแหนงรัฐมนตรีเปนคนละสวนกัน โดยไดบัญญัติการเขาสูตําแหนงไวในมาตรา ๑๗๔ วา
จําตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม คือ
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
๓. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
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๔. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒)
(๑๓) หรือ (๑๔)
๕. ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพน โทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับ แตงตั้ง เวน แต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖. ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกิน
สองปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี
คุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาว พิจารณา ณ วันที่เขาสูตําแหนง
สว นกระบวนการพ น จากตํ า แหน ง ได บั ญ ญั ติไ ว โ ดยเฉพาะอี ก ส ว นหนึ่ ง ตามมาตรา ๑๘๒
ซึ่งไดแก
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณี
ที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท
๔. สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙
๕. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔
๖. มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓
๗. กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙
๘. วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
เหตุที่จะทําใหรัฐมนตรีพน จากตําแหนง เปน เหตุที่เกิด ขึ้นระหวางที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
แต ก รณี ข องผู ถู กร อ งต อ งคํ า พิ พากษาของศาลฎี ก าแผนกคดี อาญาของผู ดํ า รงตํ าแหนง ทางการเมื อ ง
และครบกําหนดการรอการลงโทษแลวกอนที่ผูถูกรองจะเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองจึงยังไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓)
สวนความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕)
ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) หรือไม นั้น จากบทบัญญัติมาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ จะเห็นไดวา
กระบวนการเขาสูตําแหนงรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๔ มิไดกําหนดใหนํากระบวนการพนจากตําแหนง
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ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับดวย สําหรับลักษณะตองหามการเปนรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๔ (๕)
ที่วาไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกมีความหมายอยางไร ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินจิ ฉัยไวแลว ตามคําวินิจฉัย
ที่ ๓๖/๒๕๔๒ วาตองคําพิพากษาใหจําคุกหมายถึงตองถูกจําคุกจริง และแมจะเปนการวินิจฉัยในขณะที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใชบังคับ และเปนกรณีพนจากตําแหนงรัฐมนตรี
ก็ต าม แตบ ทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ รัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีหลักเกณฑทํานองเดียวกัน เหตุผลประการตอมาคือ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติไวโดยละเอียดวา “... ตองคําพิพากษา
ใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ...” ซึ่งเปนหลักการใหตองพนจากการเปน
รัฐมนตรี จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ขอความวา “ตองคําพิพากษาใหจําคุก” มีความหมายวา
ตอ งถู กจํ า คุก จริ ง มิฉ ะนั้น จะมี บ ทบัญ ญัติ ข ยายความออกไปอีก ว า “แมค ดี นั้น จะยั ง ไมถึ ง ที่สุ ด หรื อ
มีการรอการลงโทษ” เพื่ออะไร หากขอความวา “ตองคําพิพากษาใหจําคุก” มีความหมายรวมถึงมี
การรอการลงโทษดวย ก็ไมควรตองบัญญัติความขอนี้ไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) เมื่อขอความใน
มาตรา ๑๗๔ (๕) กับมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติไวแตกตางกัน จึงเห็นไดวาจะตีความ
ใหเหมือนกันยอมไมถูกตอง เพราะเทากับเปนการขยายความในมาตรา ๑๗๔ (๕) ใหเทากับมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๓) ทั้ง ๆ ที่ ขอความไมเหมือนกัน นอกจากนี้คุ ณสมบัติ ในการเขาสูตํ าแหนง รัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗๔ ยังมิไดมีความขอใดใหนํามาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) มาใชบังคับดวย ดังนั้น
ตองแปลความในบทบัญญัติมาตรา ๑๗๔ (๕) วาตองมีการลงโทษถึงจําคุกจริงจึงจะเขาลักษณะตองหาม
การเปนรัฐมนตรี นอกจากนี้บทบัญญัติของมาตรา ๑๗๔ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคลมิให
ดํารงตําแหนง เปน รัฐ มนตรี จึง ควรตีความอยางเครงครัด ตามลายลัก ษณอักษรและเจตนารมณข อง
รัฐธรรมนูญ การที่จะตีความโดยขยายความใหกวางขวางออกไปจนมีผลเปนโทษตอสิทธิของบุคคลใด ๆ
ยอมเปนการไมชอบ
สําหรับการที่มีขอตําหนิในเรื่องการแตงตั้งบุคคลซึ่งมีมลทินกรณีตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก
มาเปนรัฐมนตรีนั้น ก็เปนเรื่องของจริยธรรมที่อาจตองไปดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙
เพื่อนําไปสูการถอดถอน เพราะเรื่องของจริยธรรมไมใชคุณสมบัติ ซึ่งในมาตรา ๑๗๔ (๕) ยังไดมี
บทบัญญัติวา ผูที่เคยถูกลงโทษจําคุกมาแลวเมื่อพนโทษมาเกินหาป หรือผูที่ถูกลงโทษจําคุกในความผิด
ที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ก็มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามการเปนรัฐมนตรี
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แสดงใหเห็นวา บุคคลแมจะมีมลทินเพราะถูกลงโทษจําคุกก็มิไดเปนปญหาทางจริยธรรมที่จะไดรับการแตงตั้ง
เปนรัฐมนตรี แตอาจทําใหตําแหนงรัฐมนตรีมีมาตรฐานต่ํากวาตําแหนงอื่น ๆ อยูบาง ทั้งที่มีความสําคัญ
มากกวา ก็ตองถือวาเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหการหาผูมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนไป
ไดอยางกวางขวาง
เมื่อกรณีของผูถูกรองเปนกรณีการเขาสูตําแหนงรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๔ (๕)
มิใชเปนกรณีพนจากตําแหนงรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) การที่ผูถูกรอง
ตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยศาลใหรอการลงโทษ จึงไมตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕)
ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) ผูถูกรองยอมไมพนจากตําแหนงรัฐมนตรี
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวา ผูถูกรองไมขาดคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหาม
การเปนรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๔ (๕)
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงไมสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕)
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

