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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

นายไพบูลย นิตติ ะวัน สมาชิกวุฒสิ ภา และคณะ รวม ๒๘ คน

ระหว่ าง

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ผู้ร้อง
ผู้ถูกร้ อง

เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปน
รัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
ประธานวุฒิสภาสงคํารองของนายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน
ผูรอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
วา ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
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ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
๑. นายถวิล เปลี่ยนศรี เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหาร
ระดับสูง) มีหนาที่รับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานของสภาความมั่นคงแหงชาติที่มีฐานะเทียบเทากรม
สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี บั น ทึ ก ข อ ความ ลั บ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวั น ที่
๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การโอนขาราชการมาแตง ตั้ ง ใหดํารงตําแหนงที่ ป รึกษานายกรัฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา
สีหลักษณ) แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มาดํารงตําแหนงดังกลาว เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอม
การรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี และดํ า เนิ น การขอทาบทามขอรั บ ความเห็ น ชอบและยิ น ยอมจาก
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด โดยรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีความประสงค
จะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐ มนตรีป ระจําสํานักนายกรัฐ มนตรี ในฐานะรัฐ มนตรีเจาสังกัด ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี
ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาวแลว จึงขอเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ) ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ตอมารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใหนําเรื่องการโอนขาราชการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ และขอใหนําเสนอคณะรัฐ มนตรีเปน วาระทราบจรในวั น ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ผูถูกรอ ง
ไดลงนามอนุมัติ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่
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๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง เลขาธิการสภาความมั่ น คงแหง ชาติ แจงวาคณะรัฐ มนตรีไ ด มีม ติเมื่อวัน ที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พน จากตํ าแหนง เดิม และแตง ตั้ ง ใหดํา รงตํ าแหนง ใหมต อไป จากนั้น สํ านัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี
ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งของผูถูกรอง
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม
ไปพลางกอน ตอมานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง)
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร
พจน โ พธิ์ ศ รี พ น จากตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
นายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่น ฟองนายกรัฐ มนตรี เปน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการ
พิทั ก ษ ร ะบบคุ ณ ธรรม เป น ผู ถู ก ฟอ งคดี ที่ ๒ ต อ ศาลปกครอง และต อ มาศาลปกครองสู ง สุ ด ได มี
คํ า พิ พ ากษาให เ พิ ก ถอนประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ น ลงวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
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คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา การที่ผูถูกรอง
ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
๒. การใชดุลพินิจของผูถูกรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เปนการดําเนินการ
โดยมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและมิไดอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย ทั้งยังไมมีเหตุผลรองรับ
ที่มีอยูจริงและอธิบายได จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ดวยเหตุดังกลาว การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนขาราชการ
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่อง
การแตง ตั้ ง หรือโอนขาราชการซึ่ง มีตํ าแหนง หรื อเงิน เดื อนประจํา และมิใช ขาราชการการเมื อง และ
ในการใหขาราชการซึ่ง มีตํ าแหนง หรือเงิน เดือ นประจํ าและมิใชขา ราชการการเมืองพ น จากตํ าแหน ง
อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) อยางชัดแจง สําหรับประเด็นวา
การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐ สภาหรือไมนั้น ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยไวอยางชัด แจง และไมปรากฏวาศาลปกครองสูง สุด
จะไดพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองกลางแตอยางใด โดยมีคําพิพากษาไวอยางชัดแจง วา
การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น ข า ราชการที่ มี ตํ า แหน ง หรื อ
เงิ น เดื อนประจํา และมิ ใช ขา ราชการการเมื อ ง พน จากตํา แหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี นั้น
มิใชการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด
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ส ว นประเด็ น ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การกระทํ า ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม
ศาลปกครองสูงสุดไดวินจิ ฉัยไวอยางชัดแจงวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค มีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น
นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมี
เหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนวา
นายถวิล เปลี่ยนศรี ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรอง หรือไมสนองนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งจะถือไดวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูบงั คับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวา
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ดัง นั้ น
การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขางตน
ศาลไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนการกระทํา
ที่ไ มชอบดว ยกฎหมาย ดัง นั้น การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้จึงรับ ฟงเปน ที่ยุติวามิไดเ ปน
การกระทําตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ และมิใชเป น การกระทําตามอํานาจหนาที่ ในการบริห ารราชการ
ตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภาหรื อ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ อั น จะเข า ข อ ยกเว น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
๓. ผูรองเห็นวา ปจจัยสําคัญอันเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงของนายถวิล
เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ไปเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น
เชื่อไดวาเปนความประสงคที่จะใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง เพื่อแตงตั้งใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงดังกลาวแทน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวา
เมื่อมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
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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 )
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ไปแลวนั้น
ตอมาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ตั้ง แตวัน ที่ ๑๔ ตุล าคม ๒๕๕๔ และเมื่อวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๕๔ ผูถูก รองในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ซึ่งเปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย
ของผูถูกรอง เพื่อใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่ง ก.ต.ช. ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่ผูถูกรองเสนอ จากนั้นวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจาก
ตํา แหน ง รองผู บั ญ ชาการตํา รวจแห ง ชาติ และแตง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บัญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ
ตั้ง แตวัน ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ อยางไรก็ต าม การจะใหพลตํารวจเอก เพรี ยวพัน ธ ดามาพงศ
ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ก็ตองทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงเสียกอน
รัฐบาลของผูถูกรองจึงหาทางโยกยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ใหไปดํารงตําแหนงอื่น แตเนื่องจาก
พระราชบัญ ญัติตํารวจแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุวา การโยกยายผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติไ ด
ตองใหเจาตัวสมัครใจ รัฐบาลของผูถูกรองจึงใชวิธีกึ่งบีบกึ่งเจรจาใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ยอมทิ้งตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไดออกมายอมรับ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ วา ตนถูกการเมืองบีบใหพนตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจริง
พรอมกับตอรองวาสวนตัวพรอมไปในตําแหนงใหม แตตองเปนตําแหนงที่เหมาะสม มีเกียรติและศักดิ์ศรี
พอสมควร เพราะตนไมไดทําอะไรผิด ผลจึงไปตกที่ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่นายถวิล
เปลี่ ย นศรี ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ซึ่ ง รั ฐ บาลของผู ถู ก ร อ งมองว า พลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี
นาจะยอมรับตําแหนงนี้ได ขณะที่รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ไดชวยสนับสนุนวา
พลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี สามารถดํ า รงตํ าแหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ไ ด
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พรอมพูดตําหนินายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อใหยอมทิ้งตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติโดยดี
โดยกลาววา หากตนเปนนายถวิล เปลี่ยนศรี จะขอยายตัวเอง เพราะที่ผานมาทําหนาที่เปนเลขานุการ
ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดังนั้น รัฐบาล
คงไมตองการใหอยูในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง
ยังกลาวอีกดว ยวา เหตุที่ตองยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพื่อใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ไปดํารงตําแหนง ดัง กลาว เพื่อจะไดใหพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ ขึ้น เปน ผูบัญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติ จนในที่สุดผูถูกรองสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เครือญาติ
ของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดอยางรวดเร็ว
จากขอเท็จจริงและพฤติการณที่ปรากฏดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การดําเนินการของผูถูกรอง
ในการเปลี่ยนแปลงนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติ
ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนแตอยางใด หากแตเปนกระบวนการที่เปนไปเพื่อประโยชนแกตัวผูถูกรองเอง แกเครือญาติ
ของผูถูกรอง ไมวาจะเปนพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร พลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ตลอดจนพรรคเพื่อไทยที่ผูถูกรองสังกัด จากการที่สามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นไปดํารงตําแหนงผู บัญชาการตํารวจแหงชาติได ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นยัง มี
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี อยูในตําแหนงดังกลาว ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผูถูกร องในฐานะ
นายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแตงตั้งหรือโอน หรือทําใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ เครือญาติของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําดังกลาว
จึง เป น การใช ส ถานะหรื อตํ า แหน ง การเปน นายกรัฐ มนตรี เข า ไปแทรกแซงเพื่ อประโยชน ข องตนเอง
ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ในเรื่องการแตงตั้ง หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง และในการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงิน เดือนประจําและ
มิใ ช ข าราชการการเมื อ งพ น จากตํ า แหน ง โดยการกระทํ า ของผู ถู ก รอ งดั ง กล า วมิ ใ ช เ ปน การกระทํ า
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามที่กฎหมาย
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บัญญัติ อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
อยางชัดแจง มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัต ร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ผูรอ งจึ ง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ วินิ จฉั ยว า ผู ถูกร องกระทํ าการอัน ตอ งห ามตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๘ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) และเมื่ อ ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) จึ ง เป น เหตุ ใ ห รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๑) และจะตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐ มนตรีคนใหมต ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒
และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม หรือไม
ประเด็น ที่ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มีอํา นาจรับ คํารองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรี
สิ้น สุ ด ลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทํ าการอั น ตอ งห ามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรื อ
มาตรา ๒๖๙ ...” มาตรา ๒๖๘ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๖๖ มิไ ด เวน แต เปน การกระทําตามอํานาจหนาที่ ใ นการบริห ารราชการตามนโยบาย
ที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ และมาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในเรื่องดัง ตอไปนี้ ... (๒) การบรรจุ แตง ตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิน่
หรือ (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจางของหนว ยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญ หรือราชการ
สวนทองถิ่น พนจากตําแหนง” โดยมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑
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และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) ... ”
และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่ง ในสิบ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหง สภา
ที่ตนเปนสมาชิกวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลง ... และใหประธานแหงสภา
ที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม”
ดังนั้น เมื่อผูรองซึ่งประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา รวม ๒๘ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ไดเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภาวาความเปน
รัฐ มนตรีข องผูถูกรองสิ้น สุด ลงเฉพาะตัว ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบ
มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และประธานวุ ฒิ ส ภาส ง คํ า ร อ งดั ง กล า วมายั ง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย กรณี จึ ง เป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ ง ประกอบ
มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม และขอ กําหนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยวิ ธีพิจ ารณาและการทํา คําวิ นิจฉั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงแกขอกลาวเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ สรุปได
ดังนี้
๑. ผู ถู ก ร อ งมิ ไ ด ก ระทํ า การใดอั น เป น การฝ า ฝ น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรื อ มาตราอื่ น ใดอั น จะเป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ ง
ตองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว การกระทําของผูถกู รองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว ไมถือเปน
การกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญตามที่ผูรองกลาวอาง และศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัย
ตามคําขอของผูรองได เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีหนาที่ตามกฎหมายจะตองกําหนดนโยบาย
และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ สวนรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในกระทรวง ตามมาตรา ๒๐ จึงตองยกเวนใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบังคับบัญชาและ
สั่งการผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการและหนวยงานตาง ๆ โดยไมถือเปนการกาวกายหรือแทรกแซง
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แตอยางใด และการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติ
หามไวเฉพาะตัวผูที่ใชสถานะหรือตําแหนงหนาที่เทานั้น และกําหนดผลทางกฎหมายไวเฉพาะตัวผูกระทํา
สว นคํ า ว า “ก า วกา ยหรื อ แทรกแซง” นั้ น ไม มี ก ารนิ ย ามไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
แต เ มื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการตี ค วามของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดเ คยให ความหมายไวว า เนื่ องจากรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวของไมไดนิยามคําวา “การกาวกายหรือแทรกแซง” จึงตองพิจารณาความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คําวา “กาวกาย” หมายความวา ลวงล้ํา เขาไป
ยุงเกี่ยวหนาที่ผูอื่น เหลื่อมล้ําไมเปนระเบียบ สวนคําวา “แทรกแซง” หมายความวา แทรกเขาไป
เกี่ยวของในกิจการของผูอื่น” และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวา การกระทําในคดีนั้นไมไดกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว และไมไดกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบาย
ที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ รั ฐ สภา จึ ง เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๑) ดังนั้น การกระทําของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี อันจะถือวาเปนการกาวกาย
หรือแทรกแซง ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ นั้น ตองเปนการกระทําที่เปนการเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิ นาที่ของผูอื่น อันมิใชอยูในอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เพราะการกระทําที่อยูในอํานาจหนาที่นอกจากจะไมถือวาเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง ตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ แลว ยังถือวานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําได
ตามมาตรา ๒๖๘ โดยไมถือวาเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ ดวยเหตุนี้หากการกระทํา
ของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว ยอมไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ สวนความสมบูรณ
ของการกระทําทางปกครองยอมเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย รวมทั้ง การใชดุลพินิจ
ในการออกคําสั่งทางปกครองเปนเรื่องที่ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได แตไมเกี่ยวของกับการใชสถานะ
หรือตําแหนงกาวกายหรือแทรกแซงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
๒. ขอเท็จจริง และผลแหง คดีต ามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีห มายเลขแดงที่
อ.๓๓/๒๕๕๗ ก็ ไ ม อ าจถื อ ได ว า ผู ถู ก ร อ งกระทํ า การอั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยเหตุผลดังนี้
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(๑) เนื่ องจากการใชอํา นาจของผู ถูกรอง นอกจากเปน การใชอํานาจในทางการเมือ ง
ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นยอมตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองแลว ยังเปนการใชอํานาจ
ในทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครอง และเมื่อพิจารณา
อํานาจหนาที่ของผูถูกรองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๑ แลว เห็นไดวา เปนอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ที่ผูถูกรอง
ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงและมีอํานาจหนาที่ในการสั่งใหขาราชการ
ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี และอํานาจหนาที่ในการแตงตั้ง
ขาราชการ ประกอบกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๖/ว ๔ ลงวันที่
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี จึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี
ที่สามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย อันเปนการใชอํานาจทางปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
แมศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวาการดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และมีคําสั่งเพิกถอน
ประกาศเกี่ยวกับการโอนยายดังกลาวแลว และกําหนดใหผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามกฎหมาย เพื่อใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติภายใน
๔๕ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษาก็ตาม กรณีดังกลาวก็เปนเรื่องของขอพิพาทในขอบเขตของกฎหมาย
ปกครอง และมาตรการเยียวยาแกไขปญหาอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
มิใชเปนเรื่องของการใชสถานะ หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
การแตงตั้งขาราชการอันอยูในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ อีกทั้งภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุด ไดมี
คํ า พิ พ ากษาแล ว สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๑๔๐๑.๒/๐๗๗๓ เมื่ อ วั น ที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ ที่อนุมัติรับโอนและแตงตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
มาแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนง ที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา และคณะรัฐมนตรีไ ดมีมติ
ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว ดังนั้น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจึงมีผลเสมือนวา นายถวิล
เปลี่ยนศรี ไมเคยถูกคําสั่งโอนยายจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเลย และเมื่อไดมี
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พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี กลับ เขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ถือวาผูถูกรองและฝายที่เกี่ยวของ
ไดปฏิบัติตามคําพิพากษาครบถวนแลว ทําใหขอพิพาทและการดําเนินมาตรการเยียวยาทางปกครอง
ไดยุติและเสร็จสิ้นลง อีกทั้งในอดีตที่ผานมาไดมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตามที่
กฎหมายบัญญัติในการโอนยายผูดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเชนเดียวกัน
(๒) ผูถูกรองมิไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี เขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
การแตงตั้งโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี กลาวคือ ภายหลังผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศตอรัฐสภาแลว ผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่
๑๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง
โดยใหพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
ในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และมอบหมายและมอบอํานาจใหนางสาวกฤษณา สีหลักษณ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งที่ตองใหความยินยอมในการใหโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ จึงไดแก พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๗ (๑) ส ว นผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงไดแก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา
สวนราชการระดับกรมตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งคือ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี บุคคลดังกลาวจึงเปนผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย นายถวิล เปลี่ยนศรี
มิใชผูถูกรองซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี และแมจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนภายหลังตอจากนั้นจนกระทั่ง
ไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติก็ตาม เห็นไดวา ในขั้นตอนการแตงตั้งโอนยายตําแหนงของ
นายถวิ ล เปลี่ย นศรี ผูถู กร องในฐานะนายกรัฐ มนตรี มิไ ด เป น ผู ดําเนิน การ แต เป น การดํ าเนิน การ
ของผูบัง คับ บัญชาซึ่ง มีอํานาจสั่ง บรรจุแ ละแตง ตั้งตามที่กฎหมายบัญ ญัติไ ว สว นขั้น ตอนการประชุม
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ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล และเปนประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี แตก็เปนการปฏิบัตหิ นาที่ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี มิไดใชสถานะหรือตําแหนง
ของการเปน นายกรัฐ มนตรีใ นการสั่ง อนุมัติ โ ดยลําพัง แตอ ยางใด สว นการลงนามในคําสั่งหลังจากที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ และได มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง นั้ น ก็ เ ป น การดํ า เนิ น การ
ตามอํานาจหนาที่ปกติตามแบบพิธีการเทานั้น
(๓) ส ว นที่ ผู ร อ งอ า งในคํ า ร อ งว า ศาลปกครองสู ง สุ ด ได วิ นิ จ ฉั ย ไว อ ย า งชั ด แจ ง ว า
การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อัน เปน การกระทําที่ไ มชอบดวยกฎหมายและ
ผูรองสรุปวา การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้รับฟงเปนยุติวา มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ผูถูกรองเห็นวา การกลาวสรุปจากคําพิพากษาดังกลาวที่วินิจฉัยวา เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายวา มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ นั้น เปนการสรุป
ที่ไมถูกตองทั้งขอเท็จจริง และขอกฎหมาย เนื่องจากไมปรากฏในคําฟองวาคําสั่งของผูถูกรองไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะเปนคําสั่งที่ออกโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมไดกระทําตามที่
กฎหมายบัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายประการใด และแมคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษา
วาการกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง
แตก็มิไดพิพากษาวาการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมไดกระทําตามที่กฎหมาย
บัญ ญั ติ ห รื อ ไม ถู ก ต อ งตามกฎหมายแต ป ระการใด รวมทั้ ง การแต ง ตั้ ง โอนย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี
ของผูที่เกี่ยวของก็มิใชเปนการกาวกายหรือแทรกแซงตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
และรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ก็ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยไม ถื อ เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า มตาม
มาตรา ๒๖๖ แตอยางใด
(๔) ขอกลาวหาของผูรองกรณีการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี วาเปน ไปเพื่อแตงตั้ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น เปนขอกลาวหาที่ไมเปน
ความจริง ไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง เนื่องจากการโอนยายดังกลาวเปนการดําเนินการ
ของพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ซึ่งไดแจงดวยวาจาใหผูถูกรองทราบถึงความจําเปนที่ตองโอนยาย
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติควรเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจ แตนายถวิล
เปลี่ยนศรี ขณะปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
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ไดเกิด เหตุการณความรุน แรงจนมีป ระชาชนเสียชีวิต และบาดเจ็บ เปน จํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมี
การกระทําที่ไมเหมาะสมหลายอยาง และผูถูกรองไมไดโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อใหมีการแตงตั้ง
พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ เป น ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ แต เ ป น การดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง กล า วคื อ เมื่ อ มี ก ารโอนย า ยพลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี
ผูบั ญชาการตํ ารวจแหง ชาติ ไปดํา รงตํ าแหน ง เลขาธิก ารสภาความมั่ น คงแหง ชาติ มีก ารแตง ตั้ง ให
พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ รองผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ซึ่ ง มี อ าวุ โ สลํ า ดั บ ที่ ๑
เปนผูรักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตอมา ก.ต.ช. ซึ่งมีผูถูกรองเปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง ไดมีการประชุมเพื่อมีมติแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ซึ่งตามกฎหมายผูถูกรองตองเขาประชุมดวยตนเอง จะมอบหมายใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได และ
ผูถูกรองจะตองเปนผูเสนอชื่อขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก เสนอตอ ก.ต.ช. เพื่อมีมติแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งในการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ที่ประชุม
ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
จึงเห็นไดวา การแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น
เป น ไปตามขั้ น ตอนของกฎหมายทุ ก ประการ ข อ กฎหมายและข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการแต ง ตั้ ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เห็นไดวาขณะที่ไดรับการแตงตั้งนั้น
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอาวุโสลําดับที่หนึ่ง
โดยในการประชุ ม ก.ต.ช. เมื่อ วัน ที่ ๑๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ ผูถู ก รอ งจึ ง ได เสนอชื่ อพลตํ า รวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีความประพฤติและผลงานดีเดน และ
มีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งที่ประชุม ก.ต.ช. ไดมีมติ
เปนเอกฉันท ๙ เสียง เลือกใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
โดยผูถูกรองและพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ไดงดออกเสียง และพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ไดเดินออกจากที่ประชุม
ทั้งนี้ ในการบริหารราชการแผนดินของผูถูกรองไดยึดมั่นประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก
มิไดดําเนินการเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น โดยขอกลาวอางดังกลาวไมเปนประเด็นในการพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิไดมีการตรวจสอบพิสูจนความมีอยูจริงของขอเท็จจริงนั้น และยังไมเคย
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มีการวินิจฉัยวาผูถูกรองไดมีการกระทําเชนวานั้น ซึ่งผูถูกรองขอปฏิเสธวา ไมมีการกระทําดังที่มีการกลาวอาง
แตการโอนยายเปนไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินตามความรับผิดชอบของ
บุคคลที่เกี่ยวของและผูถูกรองทําตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
ประสบผลสําเร็จตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา
๓. คําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเปนคําขอที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัยตามคําขอได ดวยเหตุผลดังนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ (๒) รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแลว ตั้งแตวันที่
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรมีผลบังคับใช แตคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
จึงเห็นไดวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงแลว พรอมกับรัฐมนตรี
คนอื่น ๆ ทั้งคณะ การที่ผูรองยื่น คํารองเพื่อขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยใหความเปน รัฐมนตรีข อง
ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ยอมไมมีวัตถุแหงคดี คือ
ความเปน “รัฐมนตรี” ของผูถูกรองที่จะตองสิ้นสุดลงอีก ซึ่งเมื่อผูถูกรองพนจากความเปนรัฐมนตรีแลว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ จะใหมาพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒ อีกไมได และ
จากแนวคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีดังกลาว จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งไมรับ
คํารองหรือมีคําสั่งใหจําหนายคดี แลวแตกรณี
(๒) เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ (๒) แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ซึ่ง เหตุแหง
การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามมาตรา ๑๘๐ นั้น อาจมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) ก็ยอมทําใหรัฐ มนตรีทั้ง คณะตองพน จากตําแหน ง แลว และเมื่อพน จากตําแหนง ทั้ง คณะ
เพราะเหตุห นึ่งเหตุใดแลว จะใหพนจากตําแหนงทั้งคณะซ้ําอีกยอมไมไ ด สถานะทางกฎหมายของ
รัฐมนตรีภายหลังที่พนจากตําแหนงก็คือ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ เทานั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่องไมใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
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ในระหวางที่รอคณะรัฐมนตรีที่แ ตง ตั้ง ขึ้น ใหมเขารับหนาที่ เมื่อมีการยุบ สภาผูแ ทนราษฎร ซึ่งทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ (๒) ไมวาจะมีเหตุใด ๆ เกิดขึ้น
กับผูถูกรอง คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหนาที่อยูก็ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปและดําเนินการใหมีผูปฏิบัติหนาที่
นายกรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงอีกมิได และ
การยื่นคํารองของผูรองเปนการยื่นโดยอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒
วรรคสาม โดยมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ให ยื่ น ได ใ นกรณี ก ารสิ้ น สุ ด ความเป น รั ฐ มนตรี เ ฉพาะตั ว
ตามมาตรา ๑๘๒ (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง เทานั้น ดัง นั้น ผูรองจึงไมมีอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ที่จะรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง และศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ เกี่ยวกับอํานาจศาลที่ไมไดกําหนดอํานาจศาลในกรณีนี้ไว
สวนขอที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลมนั้น ผูถูกรองขอเรียนวา ผูรองยื่นคํารองนี้โ ดยอาศัย
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
วินิจฉัยไดคือ ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม ผูรองไมมีอํานาจขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใหตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓
โดยอนุโลม ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นนี้
ผูถูกรองยืน ยัน วา ผูถูกรองมิไ ดกระทําการใดอัน เปน การฝาฝน รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือมาตราอื่นใด จึงขอใหยกคํารอง
ศาลรัฐ ธรรมนูญ พิจารณาคําร อง คํ าชี้แ จงแกข อกล าวหา คํา ชี้แ จงแก ขอกลา วหาเพิ่ม เติ ม
และเอกสารประกอบแลว จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
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ประเด็ น ที่ ส อง การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปน รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการไตสวนพยาน โดยใหนายไพบูลย นิติตะวัน นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร นายถวิล เปลี่ยนศรี และพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
หรือความเห็นตอศาล พรอมมาเบิกความตอศาล สวนพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รอยตํารวจเอก
เฉลิม อยูบํารุง และพลตํารวจเอก อชิรวิทย สุพรรณเภสัช ใหยื่นบัน ทึกถอยคํายืน ยัน ขอเท็จจริง
หรือความเห็นตอศาลแทนการมาเบิกความ ซึ่งสรุปไดดังนี้
๑. นายไพบูลย นิติตะวัน ชี้แจงวา คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของ
ผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติในขณะนั้น
ซึ่งเปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย
ของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
จะเกษียณอายุราชการในวัน ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๕ กอนที่พลตํ ารวจเอก วิเชี ย ร พจนโ พธิ์ศ รี
จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๒. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ชี้แจงวา การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรื อตํา แหน ง ของการเป น นายกรั ฐ มนตรีใ นการสั่งอนุมัติ โ ดยลําพั ง แตเ ปน การปฏิบัติ ห นา ที่
ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตอยางใด เนื่องจากพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการ
และปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง ไดเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจเองทั้งสิ้น โดยพลตํารวจเอก โกวิท
วัฒ นะ ได แ จง ผูถู กร องก อนเข าประชุ ม คณะรัฐ มนตรีใ นวั น ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ว า ตํา แหน ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงที่สําคัญ และตองเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
สนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบตั ิหนาทีด่ วย
ที่ผานมาในการปฏิบัติหนาที่ของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการ
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แกไขสถานการณฉกุ เฉิน มีการแสดงออกตอสาธารณะโดยไมเหมาะสมหลายประการ ดวยเหตุผลดังกลาว
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยา ยนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองจึงมิไดทักทวงแตอยางใด
สวนเหตุผลการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี มีความเหมาะสมในตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
มากกวา นอกจากนั้น พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ก็ไมขัดของ
และสมัครใจที่จะดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผูถูกรองดําเนิน การตามพระราชบัญ ญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให ก.ต.ช. พิจารณา หาก ก.ต.ช. พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ
ตามที่ผูถูกรองเสนอ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติได ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส ความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
๓. นายถวิล เปลี่ยนศรี ชี้แจงวา กรณีการโอนยายตนไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม
หรือเพื่อประโยชนทางราชการ แตเปนไปเพื่อทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง
เพื่อใหสามารถโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโ พธิ์ศรี ผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น
มาดํารงตําแหนงแทน และแตงตั้งใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทน
๔. พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ชี้แจงวา พยานเริ่มเขารับราชการตํารวจในตําแหนง
รองสารวัตร จนกระทั่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และปลัดกระทรวงคมนาคม ตามลําดับ พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดที่ไดมีโอกาส
รับราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการ
สนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูบั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ใ ห ดี ที่สุ ด จนเกษี ย ณอายุ ร าชการ และไม เ คยคิ ด ที่ จ ะย า ยไปรั บ ราชการ
ในตําแหนงอื่นใดอีก อยางไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา พยานจะไมยึดติด
กับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ
ประชาชน และองคก ร โดยพรอมที่จะปฏิ บัติห นาที่ต ามนโยบายรัฐ บาลภายใตกรอบกฎหมายและ
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ความถูกตอง ซึ่ง หากผูบังคับบัญ ชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ร าชการในตําแหนง ใดที่คิด วาจะเกิด ผลดี
ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เนื่องจากไดรับราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย
เป น ระยะเวลา ๒๕ ป เ ศษ ซึ่ ง ถื อ เป น ความภาคภู มิ ใ จและเป น เกี ย รติ ป ระวั ติ สู ง สุ ด ในการทํ า งาน
สว นความรูสึกที่ปรากฏผานสื่อตาง ๆ ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะ
ผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียนการทํางาน
ของตํารวจจนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ ความศรัทธาที่ป ระชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณ
ขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและ
เตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี
กอนการโอนยายไปดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับ
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ และกอนดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พยานไดมี
โอกาสพบกับผูถูกรองหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหโอนยาย รวมทั้งไมมีผูใด
เคยยื่นขอเสนอหรือใหคํามั่นเกี่ยวกับการโอนยายแตอยางใด
๕. พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ชี้แจงวา พยานดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในขณะที่มี
การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ใหพยานกํากับการบริหารราชการ
และสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗
วรรคสอง (๘) ซึ่งกรณีการโอนยายแตงตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี เปนเรื่องของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งตามกฎหมาย ไมใชเปนการดําเนินการของผูถูกรองโดยตรง และขอเท็จจริงก็ปรากฏวา ผูถูกรอง
ไมเคยสั่งการใหพยานโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี หรือสั่งการใหแตงตั้งพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแตอยางใด แตเปนการดําเนินการของพยานซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายที่สามารถดําเนินการได
๖. รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ชี้แ จงวา กระบวนการตามกฎหมายและข อเท็จจริง
เกี่ยวกับการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี พยานมิไดมีอํานาจดําเนินการหรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ทั้งสิ้น
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รวมทั้งมิไดกาวกายหรือแทรกแซง สวนการแสดงความคิดเห็นที่ใหสัมภาษณสื่อมวลชนนั้น เปนความเห็น
สวนตัวของพยานไมเกี่ยวของกับผูถูกรอง
๗. พลตํารวจเอก อชิรวิทย สุพรรณเภสัช ชี้แจงวา กระบวนการแตง ตั้งผูดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก
เพื่อเสนอตอ ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่ง ก.ต.ช. ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความอิสระในการพิจารณา จะใหความเห็นชอบหรือไมก็ได นายกรัฐมนตรี
เพียงผูเดียวไมสามารถที่จะผลักดัน ใหคณะกรรมการทุกทานมีความเห็น คลอยตามได หาก ก.ต.ช.
ไมเห็นชอบรายชื่อตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ นายกรัฐมนตรีก็จะตองกลับมาทบทวน ซึ่งถือเปนกระบวนการ
ในการถวงดุลอํานาจในการคัดเลือกแตงตั้ง นายกรัฐมนตรีเปนเพียงผูมีอํานาจในการคัดเลือกเบื้องตน
เทานั้น ดังนั้น การดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกรัฐมนตรีจะไมสามารถดําเนินการ
ไดแตเพียงผูเดียว
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นที่กําหนดดังนี้
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง เมื่อ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๒) อายุ
สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร (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)
มีพระบรมราชโองการใหพน จากความเปน รัฐมนตรีต ามมาตรา ๑๘๓ (๗) กระทําการอัน ตองหาม
ตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอน
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ออกจากตําแหนง” และมาตรา ๑๘๒ วรรคสอง บัญญัติวา “นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย”
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเหตุที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากเหตุที่ความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว กลาวคือ ในกรณีที่ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ ซึ่งมี ๙ เหตุ ตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลว
ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย ตางจากกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปน
รัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปน
คนละกรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
กลาวคือ เฉพาะการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะ ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิได
ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจาก
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใหมี
การยุบ สภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๙ ธัน วาคม 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 จากตําแหนง ดังกลาวจึงอยูในบัง คับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
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จะเขารับ หนาที่ ซึ่งหมายความวายัง มิไ ดพนจากตําแหนงไปเปน การเด็ดขาด เพราะยังคงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ดังนั้น กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้ จึงแตกตางจากการที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๐๖ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคลเหลานั้นสิ้นสุดการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ซึ่งมีคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ คําสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๑ ประธานวุฒสิ ภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วา ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม คําสั่งที่ ๔/๒๕๕๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
หรือไม คําสั่งที่ ๖๓/๒๕๕๕ ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้ นสุดลง
เนื่องจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖
(๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๖) หรือไม คําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีว ะ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสิ้น สุด ลง เนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการ กรณีจึงถือว าเปน บุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๒ (๖) และทําใหสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๖ (๕) หรือไม จะเห็น ไดวากรณีตามคําสั่ง ดังกลาวขางตน ทั้ง กรณีความเปนรัฐ มนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวหรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เปนกรณีที่ไมอยูในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป บุคคลเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในตําแหนง
ที่สิ้น สุดลงแลวแตอยางใด แตการพน จากตําแหนง ของผูถูกรองในคดีนี้ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
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ประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
เมื่อพิจารณาบทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเปน ๓ เหตุ คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ หรือ (๒) อายุสภาผูแ ทนราษฎรสิ้น สุด ลงหรือมีการยุบ สภาผูแทนราษฎร หรือ
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก แลวเห็นวา มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไว
อย า งชั ด เจน โดยเหตุ ต าม (๒) และ (๓) เมื่ อ รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ บั ญ ญั ติ ใ ห ค ณะรั ฐ มนตรีที่ พ น จากตํ า แหน ง รวมทั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) เนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นนั้ ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๗) หรื อ (๘) ให ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุ โ ลม
ดวยการดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เมื่อความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรั ฐ มนตรี สิ้น สุด ลงตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐ มนตรีจ ะยั งคงอยู ในตํ าแหน ง
เพื่อ ปฏิ บัติห นา ที่ต อไปไม ไ ด เนื่อ งจากเหตุ ที่รั ฐ ธรรมนูญ กําหนดให ความเปน รัฐมนตรีสิ้ น สุด ลงตาม
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีตายและลาออกแลว ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้น
ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผล
ใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรื อ ประโยชนม หาชน มิ ให บุ ค คลที่ ข าดคุณ สมบั ติ มี ลัก ษณะต อ งห า มหรื อกระทํ า การอัน ต องห า ม
มาปฏิบั ติห นาที่ ในตํา แหน ง นายกรัฐ มนตรี หรือ รัฐ มนตรีอั น เปน ตําแหน ง สํ าคัญ โดยเฉพาะตํ าแหน ง
นายกรัฐมนตรี 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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลให
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และ
เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง จึงเปนเหตุ
ใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงยังคงอยู
ในตํ าแหน ง เพื่ อปฏิบั ติห นาที่ ตอ ไปจนกวา คณะรั ฐ มนตรี ที่ตั้ ง ขึ้ น ใหมจ ะเขารั บ หนา ที่ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย ให ยุ บ
พรรคพลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลั ง ประชาชนซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นขณะที่ ก ระทํ า ความผิ ด เป น ระยะเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคสี่ ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้ ทําใหน ายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริห ารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะนั้นตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๕) เนื่ อ งจากเป น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร แตรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีมิไดสิ้นสุดลงยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่ จึงเห็น ไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ
ดังกลาว สอดคลองกับหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนผลให
นายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ไมอาจที่จะอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบ
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีทุกคนยังไมสิ้นสุดลง เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง ดังนั้น กรณีตามคํารองนี้ จึงแตกตางกับการสิ้นสุดจากตําแหนง
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่ความเปน
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบุคคลเหลานั้นสิ้นสุดลงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
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เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้นไมมีหนาที่จะตองปฏิบัติในตําแหนงที่สิ้นสุดลง
แลวแตอยางใด ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๑๘๒ มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชนมหาชนมิใหบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ดํารงตําแหนง
นายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี มาปฏิบัติหนาที่อัน มีความสําคัญตอการบริห ารราชการแผนดิน และ
เพื่อคุมครองมิใหมีการละเมิด บทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรานี้ เพื่อใหบ ทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ
มีความศักดิ์สิทธิ์ รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไกในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่นี้ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
ดังนั้น เมื่อผูรองยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย และมีปญหาที่ตองพิจารณาตอไป
ในประเด็นที่สองวา การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖
(๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 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 มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่นได จึงชอบที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต อ งรับ ฟ ง มาใช เ ปน ฐานตั้ ง ต น ประกอบการตรวจค น หาความจริ ง และความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป
ขอเท็จจริง เบื้องตน ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้วา ผูฟองคดี
(นายถวิล เปลี่ยนศรี) ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา
ตอมาคณะรัฐ มนตรีโ ดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ (นางสาวยิ่งลักษณ ชิน วัต ร) ไดแ ถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ จากนั้ น สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ลั บ มาก
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
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นายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริห ารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู เห็นควรให
ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผูฟองคดีมาดํารงตําแหนงดังกลาว และดําเนินการขอทาบทาม
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
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 สีหลักษณ) ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันจันทร)
ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่
๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีค วามประสงคจะขอรับ 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
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คณะกรรมการ
พิทักษร ะบบคุณธรรม) ซึ่ง ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๔
ให ผู ฟ อ งคดี พ น จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร
พจน โ พธิ์ ศ รี พ น จากตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ พน จากตําแหน ง รองผูบัญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามลําดับ
นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ
หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน สับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่
ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง
ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ดานความมั่นคงของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว ยังจะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ การใชอํานาจดุลพินิจ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสว นราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวง
ไปดํารงตําแหนงอื่น ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย
อีกทั้งขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูรองวา
คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากกําหนด
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุกอนที่พลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํา
ยืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะพยานวา กระบวนการในการโอนยายพยาน
นั้น ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพื่อประโยชนทางราชการ แตเปนไปเพื่อทําใหตําแหนง
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เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติที่พยานครองอยูวางลง เพื่อใหสามารถโอนพลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นมาดํารงตําแหนงแทน และเปดชองใหสามารถแตงตั้ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน โดยพยานยืนยัน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๗/๒๕๕๖ ศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗
สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพิ่มเติมวาการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมิไดใชสถานะ
หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโ ดยลําพัง แตเปน การปฏิบัติหนาที่ตามปกติ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรองแตพลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง
เปน ผูพิจารณาและใชดุลพินิจทั้งสิ้น และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวา พลตํารวจเอก โกวิท วัฒ นะ
ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ วา ตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น ตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ และต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง าน
สนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบตั ิหนาทีด่ วย
ที่ผานมานายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
แสดงออกตอสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่โดยไมเหมาะสมหลายประการ ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งผูถูกรองก็มิไดทักทวงแตอยางใด สวนเหตุผล
การยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี มีความเหมาะสม
ในตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพราะเปนผูมีความรูความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตไมอาจลวงรูถึง
การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได
นอกจากนั้น ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็ไมขัดของ
และสมัครใจในการมาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผูถูกรองกระทําการตามพระราชบัญ ญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให ก.ต.ช. พิจารณา หาก ก.ต.ช. พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ
ตามที่ผูถูกรองเสนอพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการ
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ตํารวจแหง ชาติไ ด ซึ่ง ผูถูกรองคัด เลือกจากความอาวุโ ส ความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
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 และปลัดกระทรวงคมนาคม
ตามลําดับ พยานมีความภาคภูมิใจและเปน เกียรติป ระวัติสูง สุด ที่ไ ดมีโอกาสรับราชการปฏิบัติห นาที่
ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาท
ตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ และไมเคยคิดที่จะยายไปรับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก อีกทั้ง
ยั ง ตั้ ง ใจว า จะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ใ ห ดี ที่ สุ ด จนเกษี ย ณอายุ ร าชการ
อยางไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวาพยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่
ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และ
องคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหาก
ผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม
พยานมีความถนัดหรือความพึงพอใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากไดรับ
ราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย เปนระยะเวลา
๒๕ ปเศษ ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดในการทํางาน สวนความรูสึกที่ปรากฏ
ผานสื่อตาง ๆ ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิด จากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถ
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กํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจจนทําใหมีผลถึง
ความเชื่อถือ ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่น
หากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี กอนการยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ แตไมเคยมีการพูดคุย
หรือปรึกษาหารือกับนายถวิล เปลี่ยนศรี และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
พยานไดมีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย รวมทั้ง
ไมมีผูใดเคยยื่นขอเสนอหรือใหคํามั่นแตอยางใด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด
เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการ
โยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหง ชาติ โดยเปน ผูอนุมัติใหนําเรื่องดัง กลาวเสนอตอคณะรัฐ มนตรีเพื่ออนุมัติในวัน ที่ ๖ กัน ยายน
๒๕๕๔ ทั้งผูถูกรองไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนง ดว ย เมื่อไดรับอนุมติจากคณะรัฐ มนตรีแลว ผูถูกรองก็ไ ดออกคําสั่ง สํานักนายกรัฐ มนตรีที่
๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ถึงแมผูถูกรองจะอางวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏ
ชัดเจนวา ผูถูกรองมีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดว ยหลายอยางหลายประการ ก็ยอมเปน การกาวกาย
หรือแทรกแซงในการโยกยายขาราชการประจํา หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรงอยูแลว
หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่มแตอยางใดไม
ป ญ หาที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย มี ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ ง ต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
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 โดยบัญญัติวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกาย
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หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง เวนแตเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง
เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) นี้
มาตรา ๒๖๘ บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย หลักการ
ตามมาตรา ๒๖๖ บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ การบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา
สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานอง
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ ปองกันมิใหเกิด
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ
ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ เมื่อผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัว
กับประโยชนสาธารณะอันเนื่องมาจากการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชน
สวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ดี มาตรา ๒๖๘ ก็ไดบัญญัติขอยกเวนไว
หากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ เหตุที่มาตรา ๒๖๘ มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้ เนื่องมาจาก
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบาย และทิศทาง
ในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจ
บัง คับ บัญ ชา และมีอํานาจสั่ง บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่ อนตําแหนง เลื่อนเงิน เดือน และ
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การใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซง
การทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด
บทบัญ ญัติทั้ง สองมาตราดัง กลาวขางตนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสว นที่เกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอกฎหมาย
และตอจริยธรรม ขัดตอหลักความเปนธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การกระทําของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของความชอบดวยกฎหมายเสริม
เขากับหลักของความสุจริต โดยการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหารประเทศ
เพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการประจําถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ โดยเริ่มตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารับการแตงตั้งโยกยาย หากการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐขาดประสิทธิภาพ
ก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นทั้งหมด นอกจากนี้ การแตงตั้งโยกยายบุคคลในตําแหนงตาง ๆ
ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย กลาวคือ ควรมีกรอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายขาราชการ
โดยใชหลักความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนสําคัญ และ
ยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน เพื่อสรางความสมดุลของความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา รวมทั้งยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทางกําหนด
หลักเกณฑการโยกยายแตงตั้งขาราชการในระบบธรรมาภิบาลตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙
และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดในมาตรา ๔๒ (๒) (๓) และ (๕) ใหการจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม โดยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่น
แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และ
จะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัด พรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ประกอบกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติจํากัดอํานาจของเจาหนาที่รัฐทุกระดับ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรมในมาตรา ๓ วรรคสอง วา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมดวย จะกระทําไปตามอําเภอใจ
โดยมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม
จากบทบัญญัติกฎหมายและหลักการดังกลาวขางตน มีประเด็นที่ตองพิจารณาวา การดําเนินการ
จนมีผลใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี และมีการแตงตั้งโยกยาย
ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากนั้นจึงมีการแตงตั้ง พลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ แ ทน ถื อ เป น การใช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง โยกยาย โอน และการใหพนจาก
ตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คําเบิกความดวยวาจา
และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเปนหนังสือประกอบกันแลว เห็นวา ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการ
เกี่ยวของกับการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีกระบวนการเริ่มตน
จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวัน ที่
๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา
เห็นควรใหความเห็นชอบ และยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี และดําเนินการขอทาบทามขอรับ
ความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรี
เจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณา สีหลักษณ จะพิจารณา
ใหค วามเห็น ชอบการโอนในวัน ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีไ ดมีบัน ทึ ก
ขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี
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(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
ไดพิจารณาใหความเห็น ชอบและยินยอมการรับ โอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ป รึก ษานายกรั ฐ มนตรีฝ า ยข าราชการประจํ า ตํ า แหนง เลขที่ ๖ สํา นัก เลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ของรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไมตรงกับ
ขอความที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ตามบันทึกขอความ ลับมาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันอาทิตย) ระบุวา รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว
ซึ่งไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติจึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือ
มีลักษณะเปนการปกปด ความจริงที่ควรแจง ใหอีกฝายทราบ เพื่อพิจารณายิน ยอมใหโ อน แมตอมา
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวา วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๔ เปนวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดทําการประจําสัปดาห แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) และรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยปรากฏ
ขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจร
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ แจง ว าคณะรัฐ มนตรี ไ ดมี มติเมื่ อวัน ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ อนุมั ติต ามที่สํา นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหมตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไ ดรับ เงินเดือนทางสังกัด เดิม
ไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒
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ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ นั้น เห็นวา เปนการดําเนินการ
ในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับความเห็นชอบ และขั้นตอนการนําเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใชระยะเวลาเพียงสี่วัน แสดงใหเห็นวาเปนการดําเนินการอยางเรงรีบ
ผิด สัง เกต เปน การกระทําโดยรวบรัด ปราศจากเหตุผลอัน สมควรที่จะตองดําเนิน การอยางรวดเร็ว
ทั้งยังปรากฏการใหขอมูลอันเปนเท็จ ใหเห็นเปนพิรุธ โดยปรากฏวาภาพถายเอกสารราชการสําคัญไดแก
บันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
เรียกมาจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุวันที่ที่ทําหนังสือดังกลาวเปนวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
แตภาพถายบัน ทึก ขอความฉบับ เดียวกันที่ไดมาจากนายถวิล เปลี่ยนศรี กอนหนานั้นกลับ ระบุวัน ที่
เปนวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งแสดงวาภาพถายเอกสาร ๒ ฉบับนี้ ตองมีการแกไขวันที่ที่ทําเอกสาร
ใหผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปกปดความจริงที่มีความขัดแยงกันอยูในกระบวนการ
ขอความเห็น ชอบนี้ กรณีจึง สอแสดงใหเห็ น ถึงความไมเ ปน ปกติ ของการดําเนิ น การอั น เปน การพิรุ ธ
อยางโจง แจง จึง เปนการดําเนินการที่ไ มชอบดว ยกฎหมาย เมื่อการกระทําดัง กลาวเปนไปในทางที่
เอื้อประโยชนใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําของผูถูกรองจึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจในตําแหนง โดยมี
ผลประโยชนทับซอนและมีวาระซอนเรน ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต การดําเนินการดังกลาว
จึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง อีกประการหนึ่งดวย
เมื่อพิจารณาเหตุผลที่แ ท จริง ในการยายนายถวิ ล เปลี่ยนศรี ซึ่ง ผูถู 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 และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
ความมั่นคงเพื่อมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ
และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวน
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ตรงตามความตองการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน ขอทาบทาม และขอรับ
ความเห็นชอบใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเมื่อพิจารณาในภาพรวม
ของการใชอํานาจทั้งในทางบริหารและบังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
นอกจากตองกํากับดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐ มนตรีแตอยางใด สวนตําแหนง ที่ปรึกษานายกรัฐ มนตรีนั้น แมจะมีห นาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใช
อํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับบัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่
อยางกวางขวางทั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคง
แหง ชาติ แตตํา แหนง ที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาคือ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เฉพาะในงาน
ที่ไ ด รับ มอบหมายเทา นั้น ประกอบกับ ขอ เท็ จจริง ปรากฏว า เลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี ไ ดมี ห นั ง สื อ
ที่ สบก.(กบค.) ๒๔๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผูถูกรอง ความวา สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นควรใหนายถวิล เปลี่ยนศรี อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ
ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการและเสนอแนะ
และจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนา ประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง
การตอตานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
นโยบายอํานวยการขาวกรอง การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง รวมทั้งการปฏิบัติ
ราชการดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามที่เสนอ
และตามคําสั่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง
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มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน นโยบายพั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ การดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ด า นการค า
การลงทุน และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ เห็นไดวา เหตุผลตามขออางของผูถูกรอง
ยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนไปเพื่อประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไวตอรัฐสภา ประกอบกับกระบวนการ
โอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา คือความประสงค
ใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลงเพื่อโอนยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก
วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี ดํ า รงอยู ใ นขณะนั้ น มาดํ า รงตํ า แหน ง แทน อั น จะทํ า ให ตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งเครือญาติของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทน
ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยานไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๓ และมี กํ า หนดเกษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในขณะที่พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ มีกําหนดเกษียณอายุราชการ
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 ไปดํารง
ตําแหนงในสวนราชการอื่นแทน แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒
บัญญัติวา “การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อ
เจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหง ชาติ ” ซึ่งถึงแมพยานจะรับ สมอางวาการโอนยาย
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ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานก็ใหการดวยวา พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่
ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และ
องคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหาก
ผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม
แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย
หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใด พยานก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม จึงเห็นไดวา
การดําเนินการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และตอมา
ก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ แทนนายถวิล เปลี่ยนศรี ทําใหตําแหนง ผูบัญชาการตํารวจแหง ชาติในขณะนั้น วางลง นั้น
ก็ดวยความประสงคที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม
พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ (๑) ที่บัญญัติใหการแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจใหดาํ รงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อขาราชการ
ตํารวจ แลวเสนอ ก.ต.ช. ซึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ เป น กรรมการโดยตํ า แหน ง
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลว ใหนายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง แลวเห็นวา การแตงตั้งผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก เพื่อเสนอตอ
ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ผูถูกรองในฐานะประธาน ก.ต.ช. ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา
วาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ใหดํารงตํา แหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ที่ยายไปดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ
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ซึ่ง ก.ต.ช. ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตามที่ผูถูกรองเสนอ ตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงมีเหตุใหเชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ของตนเองในทางการเมือง เพื่อประโยชนของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปน
เครือญาติของผูถูกรอง เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันเปนการกาวกาย แทรกแซง
การบรรจุ แตงตั้ง การโยกยาย และการใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง เนื่องดวยปรากฏ
ขอเท็จจริงที่รูกันโดยทั่วไปวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน
ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง และเปนลุงของหลานอา
ของผูถูกรองยอมถือวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีเหตุ
ใหเชื่อไดวา การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชน
แตอยางใด แตเปนการกระทําที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม คุณธรรม และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใต
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใช
อํานาจหนาที่ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม
ราชการต อ งปฏิ บัติ ต อ ข าราชการด ว ยระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถ
ความเสมอภาค ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และมีความเปนกลางทางการเมือง
เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลว เห็นวา การดําเนินการ
แตงตั้ง โยกยาย และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน
และมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน และมีวาระซอนเรน โดยที่
ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือ
การใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และ
เปนไปเพื่อประโยชนของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง
อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
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สําหรับขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เปนการกระทําตามที่กฎหมายให
อํานาจไว นั้น เห็นวา มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา
ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาค ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือ
การทําหนาที่ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไว
ตอรัฐสภาได แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรอง นั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได
ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน นายถวิล เปลี่ยนศรี วานายถวิล เปลี่ยนศรี
ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผล
อันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากตํ าแหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ม าแตง ตั้ง ให ดํา รงตํา แหนง ที่ป รึก ษานายกรัฐ มนตรี
ฝา ยข าราชการประจํา ตามประกาศสํา นัก นายกรัฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ จึ ง เป น
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง การบรรจุ แตงตั้ง
โยกยาย โอน หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนจาก
ตําแหนง หากแตเปน การใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐ มนตรีเองนั้น เห็น วา
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
เขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง
“เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” หรือไม
หากเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน มิไดมีผลประโยชนทับซอน
หรือวาระซอนเรน เพื่อประโยชนสวนบุคคลของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองใด แอบแฝงอยู
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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
ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติวา ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ
ขา ราชการซึ่ ง มี ตํา แหน ง หรือ เงิ น เดื อนประจํ า และมิ ใช ข า ราชการการเมื อง จึง ต องด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําให
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
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) กระทําการ
อันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙” จากขอความที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ทั้งสองมาตราแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้น ที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตมิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ ดวย ดังนั้น คดีนี้เมื่อผูถูกรองไดกระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปน
รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลวผูถูกรอง
จึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
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มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สามวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
ทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๘๑
บัญญัติวา คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนง เนื่องจากความเปน รัฐ มนตรีข องนายกรัฐ มนตรีสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๘๒ ยังคงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ ลงวัน ที่
๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ซึ่งวินิจฉัยวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เปนเหตุให
ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง
(๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลือ จึง อยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปไดจนกวาคณะรัฐ มนตรีที่ตั้ง ขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปน
รัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งวินิจฉัยวา ตามคํารองเปนกรณีที่ผูรองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วา ความเปน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใด ซึ่งการที่รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงเมื่อใดนั้น เปนไปตาม
เงื่ อ นไขของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ไวแลววา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่ต ามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่
๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหยุบพรรคพลังประชาชน เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของ
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว และรัฐมนตรีที่เหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ของความเปนรัฐมนตรี จึงตองอยู ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
ดังนั้น เมื่อความเปนรัฐ มนตรีข องผูถูกรองในคดีนี้สิ้นสุด ลงตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง
(๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
อยา งไรก็ต าม หากรัฐ มนตรีค นใดได กระทํา การอัน เป น เหตุใ หความเป น รัฐ มนตรีสิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัว ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผลให
รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดเชนกัน ในกรณีการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจําระดับสูงจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน ดังนั้น ในคดีนี้ หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในการลงมติอันเปน
การกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจํา โดยการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งเปนการกระทําการ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๔
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๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผูนั้นสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดวย และไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และการให
นายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติอยางเรง รีบ รวบรัด ในลักษณะที่ไมเปน ไปตามปกติ เปน วาระเพื่อทราบจรเมื่อวัน ที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการโยกยาย และใหขาราชการ
ประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวันเดียวกันนั้นเอง รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุม
และลงมติในวันนั้น จึงมีสวนรวมโดยทางออมในการกาวกาย และแทรกแซงขาราชการประจํา อันเปน
การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุให
ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย
สําหรับประเด็นตามคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
คนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลมนั้น ไมอยูในขอบเขตการเสนอคํารอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณาวินิจฉัย จึงใหยกคําขอในสวนนี้
อาศัยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา ผูถูกรอง
ใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง และ
ของผูอื่น ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และรัฐมนตรีที่ไดรวมมีมติในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีสวนรวมในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก
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๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ 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
นายจรัญ ภักดีธนากุล

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก
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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
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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
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(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
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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 …
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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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๖๔
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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
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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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก
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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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ 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) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงไวในมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง แยกตางหากจากกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
และรัฐ มนตรีสิ้น สุด ลงเปน การเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒ ซึ่ง มีเหตุต ามวรรคหนึ่ ง (๑) ถึง (๘)
และตามวรรคสอง ผูที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนี้ รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติใหยังคงอยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ตางจากกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐ มนตรีที่ตั้ง ขึ้น ใหมจะเขารับ หนาที่ แตสําหรับ นายกรัฐมนตรีแ ละรัฐ มนตรีที่ความเปน
รัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงแลว จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกไมได
ดัง นั้น การพน จากตําแหนง ของคณะรัฐ มนตรีต ามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง
จึงเปนคนละกรณีกบั การที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

กลาวคือ เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิไดทําให
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งหมายความวา
ยังมิไดพนจากตําแหนงโดยทันทีหรือพนจากตําแหนงเปนการเด็ดขาด เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่
ปญหามีวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว หรือไม
เมื่อพิจารณารัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้ง คณะพนจาก
ตําแหนงเปน ๓ กรณี คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๒)
อายุ ส ภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร และ (๓) คณะรั ฐ มนตรี ล าออก
แลวเห็นวา มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน โดยกรณี (๒)
และ (๓) เมื่อรัฐ มนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๑) นั้น ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ คณะรัฐมนตรีที่ตอง
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ตามมาตรา ๑๘๑
วรรคหนึ่ง นั้น ไมรวมนายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง บัญญัติวา
ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)
หรื อ (๘) ให ดํ าเนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุ โ ลม เพื่ อ ให มี การแต ง ตั้ ง
นายกรั ฐ มนตรี ขึ้ น ใหม ซึ่ ง ก็ ห มายความว า เมื่ อ ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐ มนตรี จะยั ง คงอยูใ นตํ าแหนง เพื่อปฏิบัติ ห นา ที่ตอ ไปไมไ ด
ทั้งนี้ก็เพราะวาเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
นอกจากกรณี ตายหรือลาออกแลว ลวนเปนกรณีที่ผูดํารงตําแหนงขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม
หรื อ กระทํ า การอั น ต อ งห า ม อั น เป น กรณี ร า ยแรงจนถึ ง ขนาดให ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน มิใหบุคคล
ที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี
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หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนตําแหนงสูงสุด
ของฝายบริหาร อีกตอไป
จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไมสิ้นสุดลง
เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาใหมจะเขารับหนาที่
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) หรือ (๗)
หรือวรรคสอง ดังนั้น เมื่อผูรองยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘
และมาตรา ๒๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่สอง พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย
เปนที่สุดไวในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ. ๙๙๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่
อ. ๓๓/๒๕๕๗ เปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ คําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดดังกลาวยอมมีผลผูกพันผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนการเด็ดขาด มิอาจกลาวอางหรือ
โตแยงเปนอยางอื่นได จึงชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงเปน ฐานตั้งตนประกอบการตรวจคนหา
ความจริงและพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป
เมื่อพิจารณาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา บันทึกยืนยัน
ขอเท็จจริงและความเห็น ตลอดจนพยานหลักฐานตาง ๆ และขอเท็จจริงตามทางไตสวนเมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบกั น แล ว ข อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟ ง ได ว า ผู ถู ก ร อ งในฐานะหั ว หน า รั ฐ บาล
ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
สวนนายถวิล เปลี่ยนศรี เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง)
มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในฐานะหั ว หน า หน ว ยงานของสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า กรม
สัง กัด สํา นักนายกรัฐ มนตรี ปฏิ บัติง านขึ้น ตรงตอนายกรัฐ มนตรี ตอ มาวัน ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๔ เรื่อง การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
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(นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) ถึ ง รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ )
แจง วาสํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีมีอัต ราตําแหนงที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
มาดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า ว เห็ น ควรให ค วามเห็ น ชอบและยิ น ยอมการรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี
และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท
วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๔ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓
ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง รองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ)
แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
รัฐมนตรีเจาสังกัดของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาว
แลว จึงขอเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่
๕ กันยายน ๒๕๕๔ ตอมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/
๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใหนําเรื่องการโอนขาราชการ
มาแต 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 )
เสนอคณะรัฐ มนตรีพิจารณาอนุมัติ และแจงดว ยวาเปน เรื่องที่มีความจําเปน เรง ดว นตามมาตรา ๙
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอใหนําเสนอ
คณะรัฐ มนตรีเปน วาระทราบจรในวัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ผูถูกรองไดลงนามอนุมัติในวัน ที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๔ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔
ลงวัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ แจง วาคณะรัฐ มนตรีไ ดมีมติ
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรีไ ด ขอใหสํ านัก ราชเลขาธิ การนํา ความกราบบังคมทูล เพื่ อ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี พ น จากตํ า แหน ง เดิ ม และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ใหม ต อ ไป จากนั้ น
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๔ แจงคําสั่งของผูถูกรอง ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนตามสังกัด
เดิ ม ไปพลางก อ น และต อ มาได มี ป ระกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔
ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี พ น จากตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติ (นัก บริห ารระดั บ สูง )
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐
กั น ยายน ๒๕๕๔ และได มี ป ระกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๔
ให พ ลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี พ น จากตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ให พ ลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ
พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
พิจารณาแลว เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยบัญญัติวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกาย
หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเองของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการบรรจุ แต ง ตั้ ง โยกย า ย โอน เลื่ อ นตํ า แหน ง และเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข า ราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือการใหขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนว ยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ กิจการที่รัฐ ถื อหุน ใหญ หรือราชการสว นทองถิ่น พ น จากตํ าแหน ง
เว น แต เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภา
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐ
จากการถู ก แทรกแซงทางการเมื อ ง เว น แต เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ เ ท า นั้ น หลั ก การ
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ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) นี้ มาตรา ๒๖๘ บั ญ ญั ติ ใ ห นํ า ไปใช บั ง คั บ แก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย หลักการตามมาตรา ๒๖๖ บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติ
เข า มาก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการทํ า หน า ที่ การบรรจุ แต ง ตั้ ง โยกย า ย โอน เลื่ อ นตํ า แหน ง
เลื่อนเงินเดือน และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี เ ป น ไปโดยชอบ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด การกระทํ า ที่ เ ป น การขั ด กั น แห ง
ผลประโยชน อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ ทําใหตองเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ เมื่อผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
มากกวาประโยชนสาธารณะ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนง หนาที่
จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ดี มาตรา
๒๖๘ ก็ไดบัญญัติขอ ยกเวนไวหากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได
แถลงตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ เหตุที่มาตรา ๒๖๘ มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเชนนี้ เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง
กํา หนดนโยบาย และทิ ศ ทางในการบริ ห ารประเทศให เกิ ด ผลดีที่ สุ ด ต อประเทศชาติ แ ละประชาชน
จึง จําเปนตองยกเวน ใหมีอํานาจบังคับ บัญ ชา และมีอํานาจสั่ง บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได โดยไมถือวา
เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัด
แตอยางใด
บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวขางตนนี้ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนที่เกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอจริยธรรม
ขัดตอหลักความเปนธรรม และระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การกระทําของผูดํารงตําแหนง
นายกรั ฐ มนตรี ห รือรัฐ มนตรีจึ ง จําต องกระทําการตามหลั กของความชอบดว ยกฎหมายและหลักของ
ความสุจริต โดยการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน
สาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม
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การแตงตั้งโยกยายถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ หากขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพก็ ย อ มส ง ผลต อ การบริ ห ารงานด า นอื่ น ทั้ ง หมด นอกจากนี้ ยั ง ต อ งสอดคล อ งกั บ
หลัก ธรรมาภิ บ าลดว ย กลาวคือ ควรมีก รอบในการพิจารณาแตง ตั้ง โยกย ายข าราชการโดยใช ห ลั ก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนหลัก และยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมี
ขั้น ตอนการพิจารณาที่ชัด เจน เพื่อสรางความสมดุลของความสัม พันธเชิง อํานาจระหวางขาราชการ
การเมืองกับขาราชการประจํา รวมทั้งยึดหลักคุณธรรมตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙
และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดในมาตรา ๔๒ (๒) (๓) และ (๕) ใหการจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม โดยการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปน ธรรม การพิจารณาความดีค วามชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหป ระโยชน อื่น แก
ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนํา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ประกอบกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติจํากัดการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ ตองเปนไป
ตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง จะกระทําไปตามอําเภอใจ โดยมีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม
จากบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายและหลั ก การดั ง กล า วข า งต น มี ป ระเด็ น ที่ ต อ งพิ จ ารณาว า
การดําเนิน การจนมีผลให น ายถวิล เปลี่ยนศรี พน จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติ
และไปดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
และมีการแตงตั้งโยกยายใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากนั้นจึงมีการแตงตั้ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน ถือเปนการใช
สถานะหรือตําแหนงนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง โยกยาย
โอน และการให พ น จากตํ า แหน ง ของเลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง )
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สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า
(นักบริหารระดับสูง) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) หรือไม
เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คําใหการดวยวาจา และบันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและความเห็น เปน หนังสือประกอบกันแลว เห็นวา ผูถูกรองไดเขาไปมีสว น
เกี่ยวของกับการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีกระบวนการเริ่มตน
จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวาเห็นควร
ใหความเห็นชอบ และยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี และดําเนินการขอทาบทามขอรับความ
เห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด
ของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่น างสาวกฤษณา สีหลักษณ จะพิจารณา
ใหความเห็นชอบการโอน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/
๘๓๐๓ ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง รองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ)
แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ า ยข า ราชการประจํ า ตํ า แหน ง เลขที่ ๖ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ซึ่ง ปรากฏหลักฐานการใหความเห็น ชอบการรับ โอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ของรัฐมนตรีป ระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไมเปนไปตามขั้นตอน
การรั บ โอนในการปฏิ บั ติ ร าชการตามปกติ ซึ่ ง ส ว นราชการฝ า ยรั บ โอนจะต อ งเสนอต อ ผู บัง คั บ บั ญ ชา
ผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาเห็น ควรรับ โอนขาราชการใหเสร็จสิ้น เสียกอน แลว จึง จะมีบันทึกขอความ
ขอความยินยอมการโอนไปยังสวนราชการตนสังกัดของขาราชการที่จะขอโอนมา การอางวารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและประสงค
จะขอรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ตามบั น ทึ ก ข อ ความลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ ไปยั ง
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล
เปลี่ยนศรี จึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปดความจริง
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ที่ค วรแจ ง ให อี ก ฝ า ยทราบ เพื่ อ พิ จ ารณายิ น ยอมให โ อน แม ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม
ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เปนวันหยุดทําการประจํา
สัปดาห แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบนั ทึกขอความถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ ) และรองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ) เพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐ มนตรีไ ดมีห นัง สือ ลับ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวัน ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๔
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี
หนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ อนุมัติต ามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรีไ ดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไ ดรับ เงิน เดือนทางสังกัด เดิม ไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่ง
ดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ นั้น เห็นวา ขั้นตอนในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับ
ความเห็ น ชอบ และขั้ น ตอนการนํ า เสนอ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีเสนอ รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐ มนตรีใช ร ะยะเวลาเพีย ง ๔ วัน แสดงใหเ ห็น ว าเปน การดํ าเนิ น การอยางเรง รีบ ผิ ด สัง เกต
และมี พิ รุ ธ เป น กระทํ า โดยรวบรั ด ปราศจากเหตุ ผ ลอั น สมควรที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การอย า งรวดเร็ ว
จึง เปน การดําเนิน การที่ไ มชอบดว ยกฎหมาย หรือมีวาระซอนเรน และเปน การกระทําโดยไมสุจริต
การดําเนินการดังกลาวจึง ไมชอบดว ยหลักนิติธรรมตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ดวยอีก
ประการหนึ่ง
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เมื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลที่แ ท จ ริ ง ในการย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ตามที่ ผูถู ก ร อ งไดใ ห ก ารต อ
ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด รับฟงไดวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบาย
ในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเปนนโยบายเรงดวนที่ผูถูกรองแถลง
ต อ รั ฐ สภาว า จะต อ งเร ง ดํ า เนิ น การภายในป แ รกของการเข า บริ ห ารราชการแผ น ดิ น และเป น หน า ที่
ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบายตามที่ไดแถลง
ตอรัฐสภา ดังนั้น ผูถูกรองจึงมีความตองการบุคลากรที่ มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบาย
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งดํารงตําแหนง
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตรงตามความต อ งการ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน ขอทาบทาม และขอรับความเห็นชอบใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
มาดํารงตําแหนง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
มากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจทั้งในทางบริหาร
และบังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและบริหาร
ราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองได
โดยไม จํ า ต อ งแต ง ตั้ ง ให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ไปดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี แ ต อ ย า งใด
สวนตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น แมจะมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรอง
ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับ
บัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เพราะตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจ และหนาที่อยางกวางขวางทั้งตาม
กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และกฎหมายว า ด ว ยสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ
แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแก
ผูบังคับบัญชาคือ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เฉพาะในงานที่ไดรับมอบหมาย
เทานั้น ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ สบก.(กบค.)๒๔๖๖/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผูถูกรอง ความวา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณา
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แลว เห็นควรใหนายถวิล เปลี่ยนศรี อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท
วัฒนะ) และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศในการอํานวยการและ
ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน
สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการ และเสนอแนะ และจัดทํานโยบาย
อํานวยการ พัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง การตอตานการขาวกรอง
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบาย อํานวยการขาวกรอง
การพั ฒ นาองค ก รข า วกรองและการต อ ต า นการข า วกรอง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ร าชการด า นอื่ น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามที่เสนอ และตามคําสั่ง
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๕๕ เรื่ อ ง มอบหมายให ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบตั ิราชการ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี รับผิดชอบการติดตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ไดแถลงไวตอ รัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ การดําเนินการตามยุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และความรวมมือในการพัฒนา
ระหวางประเทศเห็นไดวา เหตุผลตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา การออกคําสั่งให
นายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพื่อประโยชนแกราชการตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไวตอรัฐสภา ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนินการ
อยางเรงรีบ ไมเปนไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัย
อันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา คือความประสงคใหตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง เพื่อแตงตั้งบุคคลอื่นให
ดํารงตําแหนงดังกลาวแทน
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 ข อ เท็ จจริง ในขณะที่เ ปน เหตุ แ ห ง คํ าร อ งนี้ พลตํ ารวจเอก วิเ ชี ย ร พจนโ พธิ์ ศ รี
ยัง มี อายุ ร าชการคงเหลือ อี ก กว า สองป หากมี ความตอ งการให พ ลตํา รวจเอก วิเ ชี ยร พจน โ พธิ์ ศ รี
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พนจากตําแหนงผูบ ัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งมีกําหนด
เกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
แทนนั้น ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโ พธิ์ศรี ไปดํารงตําแหนงในสวนราชการ
อื่นแทน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “การโอน
ขาราชการตํารวจไปรับ ราชการในสว นราชการหรือหนว ยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจและ
สวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ขอรับโอนทําความตกลง
กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ”
ซึ่งพยานไดใหการวา การสมัครใจโอนไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาตินั้น ไดปรึกษากับผูใหญที่เคารพนับถือตลอดจนเพื่อนสนิท และพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
ซึ่ ง ขณะนั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง รองนายกรั ฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอบงานด า นความมั่ น คงแล ว ต อ มาจึ ง ได รั บ
หนังสือสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ขอรับโอนพยานมาดํารง
ตําแหน ง เลขาธิการสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ และเปน ไปตามความประสงค ของพยาน โดยเห็ น ว า
จะสามารถทํางานในตําแหนงดังกลาวไดดีเนื่องจากหนวยงานตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบภารกิจ
ดานความมั่นคง แมจะเปนการทํางานในสวนของฝายปฏิบัติ แตก็นาจะเปนประโยชนตอการเขาไปปฏิบัติ
ในสว นของนโยบายดานความมั่น คงไดดี นอกจากนั้น เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติก็ยังเปน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) โดยตําแหนงอีกดวย ซึ่งพยานเองก็ยังมีความรักผูกพัน
กับอาชีพตํารวจอยูไมนอย แตอยางไรก็ดี ความตั้งใจเดิมเมื่อไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น จะปฏิบัติหนาที่จนครบเกษียณอายุราชการ แตพยาน
มีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา จะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติ
หนา ที่ร าชการในตํา แหนง ใดที่คิ ด ว าจะเกิด ผลดี ก็พร อมที่จะปฏิบั ติต าม พิเ คราะห ขอเท็จ จริง และ
พฤติการณที่เกิดขึ้นแลวเห็นวา มีกระบวนการแทรกแซงการโยกยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
เกิดขึ้น แมพยานจะรับวาการโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจ
ของพยานเองตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานแสดงให
เห็นวาการตัดสินใจของพยานเองนั้นก็ขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี
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ผูถู ก รอ งดว ย หากต อ งการให พ ยานไปหน าที่ ร าชการในตํา แหนง ใด พยานก็พ ร อมที่ จ ะปฏิ บัติ ต าม
จึงเห็นไดวา การดําเนินการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แทนนายถวิล เปลี่ยนศรี ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น
วางลง นั้น ก็ดวยความประสงคที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม
พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๕๓ (๑) ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห
การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อ
ข า ราชการตํ า รวจ แล ว เสนอ ก.ต.ช. ซึ่ ง ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธานกรรมการ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ
โดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลว ให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง แลวเห็นวา การแตงตั้ง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก
เพื่อเสนอตอ ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา วันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ ผูถูก รองในฐานะประธาน ก.ต.ช. ไดเ ปน ประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๔
เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เพื่อใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํ า รวจแห ง ชาติ แทนพลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี ที่ ย า ยไปดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ขึ้ น เป น ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ต ามที่ ผู ถู ก ร อ งเสนอ ต อ มาก็ ไ ด มี ป ระกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงมีเหตุ
อั น ควรเชื่ อ ได ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การกระทํ า เพื่ อ ประโยชน ข องตนเองในทางการเมื อ ง
เพื่ อ ประโยชน ข องผู อื่ น คื อ พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ ซึ่ ง เป น เครื อ ญาติ ข องผู ถู ก ร อ ง
เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันเปนการกระทําโดยทางออม เพราะเปนขอเท็จจริง
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ที่รูกันโดยทั่วไปวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร
อดีตภริยาของพัน ตํารวจโท ทักษิณ ชิน วัตร พี่ชายของผูถูกรอง เปน ลุงของหลานอาของผูถูกรอง
ยอมถือวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีมูลกรณีอันเชื่อไดวา
การกระทําดังกลาวมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด แตเปนกรณี
ที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนหรือพวกพอง อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม
คุณธรรมและไมถูกตองชอบธรรมเกิน ขอบเขตการใชอํานาจภายใตวัตถุป ระสงคของพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใหอํานาจหนาที่ไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา “บริหาร
บุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึง
ความรูความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และมีความเปนกลาง
ทางการเมือง”
เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว เห็นวา การดําเนินการดังกลาวเปนไปโดยกระบวนการเดียวกัน
และมีความเชื่อมโยงกันอันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน และมีวาระซอนเรน โดยที่ผูถูกรอง
ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือการให
พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไป
เพื่อประโยชนของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปน เครือญาติข องผูถูกรอง
อันเปนการกระทําตองหาม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
ขอโตแยงของผูถกู รองที่วา เปนการกระทําตามที่กฎหมายใหอํานาจไว นั้น เห็นวา มิไดเปนไป
ตามที่ผูถูกรองกลาวอาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยแลววา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและ
ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของข า ราชการประจํ า ของราชการส ว นกลางและราชการส ว นภู มิ ภ าค
ย อ มมี อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลหมุ น เวี ย น สั บ เปลี่ ย นบทบาทหรื อ การทํ า หน า ที่
ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได
แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรอง นั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมาย
และอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได ซึ่งไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี วานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดปฏิบัติหนาที่
โดยไม มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ข อบกพร องหรื อไม สนองนโยบายของรั ฐบาลซึ่ งจะถื อได ว ามี เหตุ ผลอั นสมควร
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ที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุ
แหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ การแตงตั้ง
โยกยาย หรือโอน หรือใหขาราชการซึ่ง มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พน จากตําแหนง หากแตเ ปน การใชอํ านาจหนา ที่ในตํ าแหน ง ของผูถูกร องและคณะรัฐ มนตรีเ องนั้ น
เห็นวา เพียงการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น รัฐธรรมนูญยังหามมิใหกระทํา ดังนั้น การเขาไป
กระทํ า การอัน มิ ช อบด ว ยกฎหมายดั ง กลา วเสี ย เอง เพื่ อ ประโยชน ข องตนเอง ของผู อื่น หรื อ ของ
พรรคการเมือง จึงยิ่งตองถูกหามไปดวย ตามหลักยิ่งตองเปนเชนนั้น (a fortiori) ความสําคัญของขอหามอยูที่
เปนการใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน
หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง “เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” หรือไม หากเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและ
ประชาชน มิไดมีผลประโยชนทับซอน หรือวาระซอนเรน เพื่อประโยชนสวนบุคคลของตนเอง ของผูอื่น
หรือของพรรคการเมืองใด แอบแฝงอยู การกระทํานั้น ก็เขาขอยกเวน ใหกระทําไดต ามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย เพราะถือวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย แตถามิได
กระทําไปโดยสุจริต เพราะมีผลประโยชนทับ ซอน หรือมีว าระซอนเรน แอบแฝงอยู เพื่อประโยชน
สวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไมไดรับยกเวนใหกระทําการไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง อันเปนการกระทํา
โดยทางออม ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจาก
ตําแหนงของขาราชการซึ่ ง มีตําแหนง หรือเงิน เดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง จึง ตองดว ย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมี
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ผลทํ าใหค วามเปน รัฐ มนตรี ของผู ถูกร องสิ้น สุด ลงเป น การเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗)
สวนประเด็นวา ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๑ ได ห รื อ ไม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า
“คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...” สวนมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ …(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙”
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราก็เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้น ที่ตองอยูใน
ตําแหนง เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐ มนตรีที่ตั้ง ขึ้ น ใหมจะเขา รับ หนาที่ มิไ ดร วมถึงกรณี ที่
ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒ ดวย ดังนั้น เมื่อผูถูกรองไดกระทําการ
อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เปนเหตุ
ใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
แลวผูถูกรองจึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๘๑ บัญญัติ
วา คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง
เนื่องจากความเปน รัฐ มนตรีของนายกรัฐ มนตรีสิ้น สุดลงตามมาตรา ๑๘๒ ยังคงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัย
ไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของ
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
(นายสมัคร สุนทรเวช) และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง
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ประธานวุฒิสภาสง คํารองของสมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยวา ความเปน
รัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง สรุปไดวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปน
การเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัว จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู ที่ไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑
ในคดีนี้เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
(๗) เปน เหตุใหรัฐ มนตรีทั้ง คณะพน จากตําแหนง ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑)
แตความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือที่ไมขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามก็ยอมอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได อยางไรก็ดี หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการ
อันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๑) - (๘) ก็ยอมมีผลใหรัฐมนตรีผูนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได เชนกัน
เนื่ อ งจากการได รับ อนุ มัติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี เ ป น ขั้ น ตอนที่สํ า คัญ ในการโอนยา ยขา ราชการ
ระดับสูง ดังนั้น รัฐมนตรีที่รวมมีมติกับผูถูกรองในการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ กลาวคือ คณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรวมกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผูนั้นสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ดวย และไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
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ราชกิจจานุเบกษา
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และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุ
ใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีที่รวมลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงแลว ไมอาจที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีก
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ๑ เมื่ อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรแล ว ป ญ หาที่ ต อ งพิ จ ารณาเบื้ อ งต น มี ว า
เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ประเด็นที่ ๒ การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อัน จะเปน การทําใหความเปนรัฐ มนตรีของผูถูกรองสิ้น สุด ลงตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่ ๓ เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้น สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
พิจารณาคํารอง คําชี้แจงแกขอ กลาวหา เอกสารประกอบ และทางการไตสวนแลว ขอเท็จจริง
ปรากฏวา นายถวิล เปลี่ยนศรี ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตอมาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวาสํานัก
นายกรัฐมนตรีมีตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนง
เลขที่ ๖ วางอยู เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาดํารงตําแหนง
ดัง กลา ว และดํ าเนิ น การขอทาบทามขอรั บ ความเห็ น ชอบและยิ น ยอมการโอนนายถวิ ล เปลี่ย นศรี
จากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล
เปลี่ยนศรี สังกัดอยู รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
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ในวัน ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีไดมีบัน ทึกขอความ
ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี แจงวารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้ง
ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็น ชอบการใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
และรัฐ มนตรีป ระจําสํานักนายกรัฐ มนตรีไ ดมีห นัง สือ ลับ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวัน ที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดมีหนัง สือ ลับ มาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล า ฯ ให น ายถวิ ล เปลี่ ยนศรี พน จากตํา แหน ง เดิ ม และแต ง ตั้ง ให ดํ ารงตํา แหน ง ใหม ตอ ไป
ผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐ มนตรี โดยใหไ ดรับเงิน เดือนทางสัง กัด เดิมไปพลางกอน
โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ ซึ่งนายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่นคํารองทุกข
เปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ตอมาไดมีประกาศ
สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ ใหน ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี พ น จากตํ า แหน ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมมีคําสั่งยกคํารองทุกขของนายถวิล เปลี่ยนศรี ตอมานายถวิล เปลี่ยนศรี ยื่นฟองผูถูกรองและ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เปนผูถูกฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
เพิกถอนคําสั่ง สํานักนายกรัฐ มนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวัน ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๕๔ และประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่คําสั่งและประกาศ
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มีผลบังคับ ผูถูกรองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ตอมาวันที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ไดมีประกาศ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๙๙๒/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗ ระหวาง
นายถวิล เปลี่ยนศรี ผูฟองคดี กับ นายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการพิทัก ษ
ระบบคุณธรรม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยพิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง
ขาราชการพลเรือน ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๔ มีผลยอนหลัง ไปถึงวัน ที่ประกาศดังกลาวมีผล
ใชบังคับคือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไป
ตามคําพิพากษาตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ควรที่จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหผูฟองคดี
ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา
คดีนี้ผูรองเห็นวา การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ
ฉบับ ที่ศาลปกครองสูง สุด เพิกถอนดังกลาว เปน การใชดุลพินิจที่ไ มชอบดวยกฎหมาย จึง เปนกรณีที่
ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่องของการแตงตั้งหรือโอน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และในการใหขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง อันเปนการกระทําตองหาม
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) อย า งชั ด แจ ง และการกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งมิ ใ ช
เปนการกระทําอันจะเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ เมื่อปรากฏวา ผูถูกรองไดใชสถานะ
หรือตําแหนงเขาไปแตงตั้งหรือโอน หรือทําใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ และใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา โดยมี
วัต ถุป ระสงคเพื่อที่จะเปด ชองใหสามารถผลักดัน ใหพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ ขึ้น เปน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําของผูถูกรอง จึงเปนการใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี
เขาไปแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองในเรื่องการแตงตั้งหรือโอน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และในการใหขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง โดยมิใชการกระทําตาม
อํ า นาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภาและมิ ไ ด เ ป น ไปตามที่
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กฎหมายบัญญัติ อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒)
และ (๓) มีผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) และจะตองดําเนินการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม
ประเด็ น ที่ ๑ เมื่ อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรแล ว ป ญ หาที่ ต อ งพิ จ ารณาเบื้ อ งต น มี ว า
เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรี
ของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
เห็น วา ตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง บัญ ญัติวา รัฐ มนตรีทั้งคณะพน จาก
ตําแหนง เมื่อ ... (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ... มาตรา ๑๘๑
บั ญ ญั ติ ว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ พ น จากตํ า แหน ง ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า
คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่ แต ใ นกรณี พ น จากตํ า แหน ง ตามมาตรา ๑๘๐ (๒)
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนด และมาตรา ๑๘๐
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม ดังนั้น
เมื่ อ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีทั้งคณะยอมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แตโดยที่
การบริหารราชการแผนดินเปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหารจําเปนตองมีคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนฝายบริหาร
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ โดยในการปฏิบัติ
หนา ที่จะกระทํา ได เทา ที่จํ าเป น ภายใตกรอบอํานาจที่รัฐ ธรรมนู ญกํ าหนดไว ในมาตรา ๑๘๑ เชน นี้
สถานภาพความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงยังคงดํารงอยูภายใตกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ประเด็นที่ ๒ การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อัน จะเปน การทําใหความเปนรัฐ มนตรีของผูถูกรองสิ้น สุด ลงตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือ
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แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม
ในเรื่องดังตอไปนี้ ... (๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิน่
พนจากตําแหนง” บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติวาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางอ อ มกระทํ า การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว สํ า หรั บ นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป น ฝ า ยบริ ห ารและ
เปน ผูบัง คับ บั ญชาของขาราชการ รัฐ ธรรมนูญ ก็มิใ หมีก ารกระทํ าที่เ ปน การขั ด กัน แหง ผลประโยชน
เพื่อเปนหลักประกันแกขาราชการในการปฏิบัตหิ นาที่ใหเกิดประโยชนแกสวนรวมอยางแทจริง โดยมาตรา
๒๖๘ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๖ มิได เวนแต
เปน การกระทํา ตามอํ านาจหนา ที่ใ นการบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อรั ฐ สภาหรื อตามที่
กฎหมายบัญญัติ” อยางไรก็ดี ขอยกเวนที่ไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ นั้น
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองใชอํานาจในการบริหารราชการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินสูงสุดอันเปนประโยชนแกสวนรวมยิ่งกวาประโยชน
สวนตัว ในคดีนี้ ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลยอมมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหาร
ทุ ก ตํ า แหน ง ซึ่ ง สั ง กั ด กระทรวง ทบวง กรม และส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อื่ น ที่ มี ฐ านะเป น กรม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๓) และมีอํานาจใน
การบริหารงานบุคคลโดยสั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยจะให ข าดจากอั ต ราเงิ น เดื อ นทางสั ง กั ด เดิ ม หรื อ ไม ก็ ไ ด ต ามมาตรา ๑๑ (๔)
นายกรัฐมนตรีจึงมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลขาราชการในการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือ
การทําหนาที่ข องขาราชการซึ่ง เปน กลไกในการทํางานเพื่ อใหการบริห ารราชการแผน ดินเปน ไปตาม
แนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแ ถลงไวตอรัฐ สภาได แตในการใชอํานาจการบริห ารงานบุคคลนั้น ตองอยู
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บนพื้นฐานคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินสูงสุดอันเปน
ประโยชนของสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัว ดังปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน โดยมาตรา ๔๒
บัญญัติใหการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญคํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้ ... (๒) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะงาน โดยไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมาตรา ๗๓ บัญญัติใหผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา
อยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี
และสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาในสวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ดังนั้น นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการพลเรือนจะตอง
ไม ใ ช อํ า นาจในการบริ ห ารงานบุ ค คลใด ๆ ที่ อ าจจะส ง ผลให เ ป น การเอื้ อ ประโยชน แ ก ต นเอง ผู อื่ น
และพรรคการเมืองที่ต นสังกัดดวย แมจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายก็ตาม เมื่อพิจารณาคํารอง
คํา ชี้ แ จงแก ขอ กล า วหา รวมทั้ ง พยานเอกสารและพยานบุ ค คลในชั้ น ไต ส วน และคํ าพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีนี้ เห็นวา ผูถูกรองไดรับการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และผูถูกรองไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
แต ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า มี ก ารรับ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี โดยทํ า เป น หนั ง สื อ ระหว า งหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของเปนไปอยางเรงรีบ โดยเริ่มจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งใชระยะเวลาเพียง ๓ วัน
ก็ไดรับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีโดยเขาสูการพิจารณาเปนวาระจร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ตอมาผูถูกรองไดมีคําสั่งลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให
นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ไปปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ปพลางก อ น และได มี ป ระกาศ
สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ ใหน ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี พ น จากตํ า แหน ง
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เป น ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และตอมาไดมีประกาศ
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สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ให พ ลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ
พน จากตํ าแหนง รองผูบั ญ ชาการตํารวจแหง ชาติแ ละแตง ตั้ง ใหดํารงตํ าแหนง เปน ผูบั ญ ชาการตํารวจ
แหงชาติ เห็นไดวา การดําเนินกระบวนการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงหลังจากที่ผูถูกรอง
แถลงนโยบายดานความมั่นคงตอรัฐสภาเปนเวลาเพียงเดือนเศษโดยไมปรากฏเหตุผลความจําเปนอื่นใด
ซึ่งสอดคลองกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จึงเปนเหตุผลที่ยังรับฟงไมไดวา ผูถูกรองมีความจําเปน
ตองหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานความมั่นคงเพื่อใหนโยบายความมั่นคงแหงรัฐบรรลุผล
โดยใหตําแหนงที่สําคัญ ไมวาจะเปนตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
วางลง หลังจากมีการใหพนจากตําแหนงโดยไมไดแตงตั้งผูใดดํารงตําแหนงแทนทันที ซึ่งเปนตําแหนงที่มีผลตอ
การบริหารราชการดานความมั่นคง จึงฟงไดวา การใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลของผูถูกรองดังกลาว
เปนการกระทําที่เปนการเอื้อใหผูอื่นไดรับประโยชนอันเปนการใชอํานาจตามกฎหมายในการบริหารงานบุคคล
ที่มิไดเปนไปเพื่อประโยชนแกการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
และเขาขายเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓)
จึงมีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประเด็นที่ ๓ เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้น สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
เห็ น ว า แม รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ จะบั ญ ญั ติ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัว แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ บัญญัติวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทํา
การใดที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๖ มิได หากมีการกระทําตองหามตามบทบัญญัติดังกลาว รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ดังนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรี
และรัฐ มนตรีซึ่งรว มประชุมในการประชุม คณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปน วัน ที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห มี ก ารโอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ความเป น รั ฐ มนตรี จึ ง สิ้ น สุ ด ลงด ว ย
และมีผลใหรัฐมนตรีผูนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา สถานภาพความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองและรัฐมนตรี
ที่รวมประชุมลงมติอนุมัติการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 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) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่ออายุ
สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ซึ่งขอเท็จจริงตามคํารองเปนกรณีที่รัฐมนตรี
พนจากตําแหนงทั้งคณะเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร การที่รัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ยอมมีผลใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนที่ประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงทั้งหมด
อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐ มนตรีที่ตั้ง ขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๒) คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด เ ท า ที่ จํ า เป น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๘๑ (๑) ถึง (๔) ดังนี้ ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงยังไมได
สิ้นสุดลงเพราะเหตุจากการยุบสภาผูแทนราษฎร
ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม ซึ่งมีปญหาที่ตองพิจารณา ดังนี้
(๑) ปญหาขอเท็จจริง ผูถูกรองไดกระทําการอะไร อยางไร
(๒) ปญหาขอกฎหมาย การกระทําของผูถูกรองตามขอเท็จจริง ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) หรือไม
(๓) มีปญหาวา หากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองยัง คงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปไดต ามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ หรือไม
(๑) ปญหาขอเท็จจริง ผูถูกรองไดกระทําการอะไร อยางไร นั้น
เห็นวา ผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการที่ สํานักนายกรัฐมนตรี และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแต ง ตั้ ง ให ดํา รงตํ าแหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ กรณี ดั ง กลา วเป น เหตุ ใ หน ายถวิ ล
เปลี่ ย นศรี ยื่ น คํ า ร อ งทุ ก ข ต อ คณะกรรมการพิ ทั ก ษ ร ะบบคุ ณ ธรรม โดยคณะกรรมการพิ ทั ก ษ
ระ บบคุ ณ ธรรม ได ม อบ ห ม ายให ค ณะกร ร มการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข คณะ ที่ ๒ พิ จ าร ณา
และในที่สุ ด คณะกรรมการพิทั กษ ร ะบบคุ ณ ธรรมไดมี คํ าวิ นิจ ฉั ยใหย กคํา รอ งทุก ข เป น เหตุใ ห ตอ มา
นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ได ฟ อ งคดี ต อ ศาลปกครอง และวั น ที่ ๗ มี น าคม ๒๕๕๗ ศาลปกครอง
ชั้ น ต น ได อ า นคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ในคดี ห มายเลขดํ า ที่ อ. ๙๙๒/๒๕๕๖

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

หมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗ สรุปวา การแตงตั้งโยกยายดังกลาวไมปรากฏการใหเหตุผลประกอบการใช
ดุลพินิจในการออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยแสดงแตเพียงวา
เพื่อประโยชน ในการบริห ารราชการแผน ดิน เทานั้น คําสั่ง ดัง กลาวจึงเปน คําสั่ง ที่มิชอบดว ยกฎหมาย
เพราะเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่คําสั่งและประกาศ
ฉบับดังกลาวมีผลบังคับ กับเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมที่ยกคํารองทุกข
ของนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยเมื่อคําสั่งพิพาทถูกศาลเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลังดังกลาว ยอมมีผล
ทางกฎหมายวานายถวิล เปลี่ยนศรี มิไดพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูเกี่ยวของ
ก็ตองดําเนินการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี สามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ภายในสี่สิบหาวันนับตั้งแตวันอานคําพิพากษา
(๒) ปญหาขอกฎหมาย การกระทําของผูถูกรองตามขอเท็จจริง ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) หรือไม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) บั ญ ญั ติ ห า มมิ ใ ห
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนตนเองหรือผูอื่น ไมวาโดยทางตรง
ห รื อ ท า ง อ อ ม ใ น เ รื่ อ ง ก า ร แ ต ง ตั้ ง โ ย ก ย า ย ห รื อ ก า ร ใ ห พ น จ า ก ตํ า แ ห น ง ข อ ง ข า ร า ช ก า ร
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ซึ่งการที่มาตรา ๒๖๖ ใชคําวากาวกายหรือแทรกแซงเนื่องจากมาตรา
ดังกลาวมุงบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมิไดมีอํานาจในเรื่องตาง ๆ ตามที่
กําหนดในมาตรา ๒๖๖ เปนสําคัญ ดังนั้น การที่มาตรา ๒๖๘ บัญญัติหามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
กาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการตามมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) ซึ่งโดยปกติ
แลวเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของขาราชการผูไดรับการแตงตั้งโยกยาย จึงตองตีความคําวา “กาวกายหรือแทรกแซง” ที่นํามาใช
เปนขอหามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหรวมถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใชดุลพินิจดําเนินการ
เรื่องดังกลาวโดยมิชอบ อันมีผลเทากับไมมีอํานาจในการดําเนินการนั้นดวย ซึ่งในการใชอํานาจแตงตั้ง
โยกย า ยข า ราชการนั้ น แม ผู มี อํ า นาจจะมี ดุ ล พิ นิ จ ในการใช อํ า นาจ แต ก ารใช อํ า นาจดุ ล พิ นิ จ นั้ น
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ก็ ต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องการบริ ห ารงานเพื่ อ ประโยชน แ ก ร าชการอั น เป น ส ว นรวม ดั ง นั้ น
หากการใชอํานาจดุลพินิจในการแตงตั้งโยกยายเปนไปเพื่อประโยชนของตนเอง ญาติพี่นอง หรือผูอื่นเสียแลว
ก็ เ ป น การแต ง ตั้ ง โยกย า ยด ว ยเจตนาไม สุ จ ริ ต กรณี ย อ มถื อ ได ว า ผู นั้ น กระทํ า โดยไม มี อํ า นาจอยู เ อง
อันจะถือไดวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซงตามมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ แลว
ยิ่ง กวานั้น กรณีตามปญหานี้มีขอเท็จจริงตามคําสั่งสํานักนายกรัฐ มนตรี ที่ ๑๔๑/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ วา นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
(รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง) กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ในงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก
โกวิ ท วั ฒ นะ) กํ า กั บ การบริ ห ารราชการและสั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ในงาน
ของสํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ และมอบหมายและมอบอํ า นาจให รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในงานของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งปกติของหลักการมอบอํานาจนั้น เมื่อผูมอบอํานาจไดมอบอํานาจไปใหผูรับ
มอบอํานาจแลว ยอมถือว าผูมอบอํานาจไดโ อนอํา นาจนั้น ไปใหผูรับ มอบอํา นาจจนกวา ผูม อบอํานาจ
จะยกเลิกการมอบอํานาจนั้น สําหรับการมอบหมายและมอบอํานาจทั้งสามกรณีขางตนนี้ นายกรัฐมนตรี
ยังคงสงวนอํานาจของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ในเรื่อง
การแตงตั้ง ขาราชการตําแหนงหัว หนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมที่ม อบหมายไว โดยกรณี
การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา ตามปกติตําแหนงทั้งสองนั้นขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี กลาวคือ นายกรัฐมนตรี
เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง แตปรากฏขอเท็จจริงวานายกรัฐมนตรีไดมอบหมายและมอบอํานาจการกํากับ
การบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติใหกับ
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) และมอบหมายและมอบอํานาจการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนในงานของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ใ ห กั บ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นางสาวกฤษณา สีห ลักษณ ) แลว และมิ ไ ดป รากฏการยกเลิกการมอบอํานาจแกรัฐ มนตรีทั้งสอง
ในขณะที่ มี ก ารโอนย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี จึ ง ถื อ ว า ในขณะนั้ น ผู ถู ก ร อ งไม มี อํ า นาจในการกํ า กั บ
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การบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการในสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีโดยตรงแตอยางใด แมวาผูถูกรองจะเปนผูลงนามในคําสั่งและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกลาว แตก็เปนการลงนามหลังจากมีกระบวนการโอนยายโดยผูรับมอบหมายและรับมอบอํานาจแลว
อี ก ทั้ ง ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า มี ป จ จั ย ในการผลั ก ดั น ให มี ก ารโอนย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี
จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจํา และใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี มาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
แทน ก็ เพื่ อให ตํา แหน ง ผู บัญ ชาการตํ ารวจแหง ชาติ ที่พลตํา รวจเอก วิเ ชียร พจน โ พธิ์ศรี ดํารงอยู
ในขณะนั้นวางลง แลวแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งมีความสัมพันธเปนญาติใกลชิด
กับผูถูกรองใหดํารงตําแหนงดังกลาวแทน และตอมาอีกไมนาน ก็ไดมีการโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร
พจน โ พธิ์ ศ รี ไปดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด กระทรวงคมนาคม ยิ่ ง ทํ า ให เ ห็ น ว า ผู ถู ก ร อ งได ดํ า เนิ น การ
เปนการกาวกายแทรกแซงการแตงตั้งโยกยายขาราชการตางกระทรวงอยางชัดเจน เพราะไมเคยปรากฏ
วามีขาราชการตํารวจคนใดโอนไปเปนปลัดกระทรวงใด ๆ แสดงใหเห็นวาผูถูกรองไดมีพฤติการณเปน
การกาวกายแทรกแซงอยูเบื้องหลังการดําเนินการของผูรับมอบอํานาจทั้งสามคน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งมีความสัมพันธเปนญาติใกลชิดกับผูถูกรองเขาดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหง ชาติ เพราะหากรอใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโ พธิ์ศรี คงดํารง
ตําแหนงจนครบอายุราชการ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็จะเกษียณอายุราชการไปกอน
ประกอบกับการแตงตัง้ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ก็ มี นั ย สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การช ว ยเหลื อ พั น ตํ า รวจโท ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร พี่ ช ายของผู ถู ก ร อ งไม ใ ห
ตองถูกดําเนินการตามหมายจับในคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมื องไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดไปแลวดวย เพราะการจะดําเนินการตามหมายจับหรือไม นั้น อยูในอํานาจหนาที่
ของผูบัญ ชาการตํารวจแหง ชาติ การกระทําของผูถูกรองเปน การกระทําโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมใน
การบริหารราชการแผนดิน และมุงประโยชนแกความสัมพันธญาติพี่นองอันถือไดวาเปนประโยชนสวนตน
และเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมซึ่งกฎหมายหลายฉบับไดนําลักษณะความสัมพันธฉันญาติพี่นองมาเปน
ขอหามหรือขอคัดคานแกผูที่จะใชอํานาจรัฐ เชน ขอคัดคานผูพิพากษาในการพิจารณาคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๒) ที่วา “ถาเปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง
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คือวาเปน บุพการี หรือผูสืบ สัน ดานไมวาชั้น ใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับ ไดเพียงภายใน
สามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น” เหตุคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
การพิจารณาคดีตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข อ ๑๐ (๒) ที่ ว า “เป น หรื อ เคยเป น สามี ห รื อ ภริ ย า หรื อ ญาติ ข องคู ก รณี ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง คื อ
เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติ
ทางการสมรส นับไดเพียงสองชั้น” ทั้งนี้ หากมีการยอมใหมีการกระทําดังเชนผูถูกรองในการโอนยาย
ขา ราชการโดยไม มี เ หตุ ผ ลอย า งแท จ ริ ง เพื่อ ประโยชน ข องญาติ พี่น อ ง อั น ถือ ได วา เป น การกระทํ า
เพื่อประโยชนของผูถูกรองเอง ก็จะทําใหเกิด มาตรฐานในการโอนยายขาราชการซึ่งเปน ญาติพี่นอง
ที่อาจไมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงในกรณีอื่น ๆ ไดตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมตอไป
อยางไมมีที่สิ้นสุด
นอกจากนี้ การกระทําของผูถูกรองก็ยังไมมีลักษณะเปนขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ กลาวคือ เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาประการหนึ่งในดานความมั่นคงที่อางวา
เป นนโยบายเร งด วนต องเร งดํ าเนิ นการภายในป แรกของการเข าบริ หารราชการแผ นดิ น แต เมื่ อพิ จารณา
ข อกล าวอ างที่ ว า นายถวิ ล เปลี่ ย นศรี เป น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง จึงใหไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
นั้น ขัดตอพฤติการณที่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาในสวนของตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติแลว
จะเห็นไดวาตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวา
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแล
และบริหารราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็น
แกนายกรัฐมนตรีไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด
ดังนั้น เมื่อผูถูกรองเขาไปกาวกายแทรกแซงการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยไมมีเหตุผล
และมิไดมีขอเท็จจริงประกอบวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามที่ไดแถลง
นโยบายต อ รั ฐ สภาหรื อ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ แ ต อ ย า งใด การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งจึ ง มี ลั ก ษณะ
เป น การกระทํ า เพื่ อ ประโยชน ข องตนเอง ญาติ พี่ น อ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น จึ ง ถื อ เป น การกระทํ า
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อันตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และมีผลใหความเปน
รัฐมนตรีของผูถูกรองตองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) บั ญ ญั ติ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้น สุ ด ลงเฉพาะตั ว เมื่ อกระทํ า การ
อัน ต องหา มตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ซึ่ง เมื่ อความผิด ยัง ไม ป รากฏ
การกระทําอันตองหามนั้นจึงยังคงถือวาชอบดวยกฎหมายตลอดมา แตตอมาเมื่อความผิดปรากฏโดย
ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลว จึงมีผลทําใหความเปนนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไป
ตั้งแตเมื่อไดมีการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) คือ
วันที่ผูถูกรองเขากาวกายหรือแทรกแซงการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง
(๓) มีปญหาวา หากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองยัง คงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิ บัติห นาที่ตอไปไดต ามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ หรือไม
เหตุที่ทําใหรัฐมนตรี “พนจากตําแหนง” กับ ความเปนรัฐมนตรี “สิ้นสุดลง” มีความหมาย
ที่ตางกันอยู กลาวคือ “การพนจากตําแหนง” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ นั้น รัฐมนตรีทั้งคณะ
ยังคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได สวน “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ คือ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือ
มาตรา ๒๖๙ ... นั้ น มี ผ ลทํ า ให รั ฐ มนตรี ค นนั้ น ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ด ๆ ต อ ไปได ส ว นกรณี ต าม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง ซึ่ ง บั ญ ญั ติ เ หตุ ที่ ทํ า ให รั ฐ มนตรี พ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะไว
๓ ประการ คือ เมื่อ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๒) อายุ
สภาผูแ ทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีก ารยุบสภาผูแทนราษฎร (๓) คณะรัฐ มนตรีลาออก โดยวรรคสอง
บัญญัติใหในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม เห็นไดวา ถาเหตุที่ทําให
รัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะมาจากการที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา
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๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลว ก็ใหดําเนินการเพื่อใหไดนายกรัฐมนตรีขึ้นใหมตามมาตรา
๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม ในขณะเดียวกัน มาตรา ๑๘๑ ก็ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนง (ซึ่งหมายถึงคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ นั่นเอง เพราะเปนบทบัญญัติ
ที่บัญญัติตอเนื่องมาจากมาตรา ๑๘๐) ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตงั้
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ประกอบมาตรา
๑๘๑ แลว เห็นไดวา ถาเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเพราะความเปนนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลว แมมาตรา ๑๘๑ จะใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ก็ตาม
แตนายกรัฐมนตรีก็ไมสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ไดเนื่องจากตนไดสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีเปนการเฉพาะตัวแลว
และมาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ก็ไดบัญญัติไวชัดเจนแลววาจะตองมีการดําเนินการเพื่อใหมีนายกรัฐมนตรี
ขึ้นใหม อันเปนการดําเนินการเพื่อใหไดนายกรัฐมนตรีเขามาปฏิบัติหนาที่ในคณะรัฐมนตรีที่ไดพนจาก
ตําแหนงไปแลวตามมาตรา ๑๘๐ (๒) แตตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ – ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๑ สรุปวา นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง กระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลใหความเปนนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
สิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒ จึ ง เป น เหตุ ใ ห ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๑) แต ด ว ยความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี
เปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ดังนั้น หากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองจึงไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
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๑๘๑ อันจะทําใหตองมีการดําเนินการเพื่อใหมีนายกรัฐมนตรีขึ้นใหมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ตอไป
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
เมื่อกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๘ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติให
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒
แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ดังนั้น เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว รัฐ มนตรีในคณะรัฐมนตรี
ซึ่งไมขาดคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรีจึงยังคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
อยางไรก็ตาม การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งเปนขาราชการระดับสูงตองมีการเสนอ
คณะรัฐ มนตรีเพื่ อมีม ติด ว ย และรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ ง บัญ ญัติใ หน ายกรัฐ มนตรี
และรัฐมนตรีประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบ
รวมกัน ดังนั้น เมื่อการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งเปนขาราชการระดับสูงจะตองผานการประชุม
เพื่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรี
จึงตองมีความรับผิดชอบรวมกันตอการโอนยายซึ่งมีการกาวกายหรือแทรกแซงดังกลาว อันมีลักษณะ
เปนการกระทําเฉพาะตัวของรัฐมนตรีทุกคนที่เขารวมประชุมและมีมติในการโอนยายนั้น ซึ่งมีผลทําให
รัฐมนตรีเหลานั้นจะตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และไมอาจอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ เชนเดียวกับนายกรัฐมนตรี
อาศั ยเหตุผ ลดั ง กล าวข างต น จึ งมี ค วามเห็น ว า เมื่อ ความผิด ปรากฏ ความเปน รั ฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง และรัฐมนตรีที่ไดรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติในการโอนยาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

นายถวิล เปลี่ยนศรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา
๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เมื่ อ ผู ถู ก ร อ งพ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากมี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบัญญัติที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตอง
วินิจฉัย ดังนี้
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

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐ มนตรีที่พน จากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา 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) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้งและ
ไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๘๒ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙
ฯลฯ
ฯลฯ
นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว ความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรี
ตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรื อวรรคสอง โดยใหค ณะกรรมการการเลือ กตั้ ง เปน ผูส งเรื่อ งให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง
ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ป ระจําของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลู ก จ า งของหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ กิ จ การที่ รั ฐ ถื อ หุ น ใหญ หรื อ ราชการ
สวนทองถิ่น
(๒) การบรรจุ แตงตั้ง 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
มาตรา ๒๖๘ นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี จ ะกระทํ า การใดที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๒๖๖
มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คดีคงมีปญหาที่ตองวินิจฉัยตามประเด็นที่ไดกําหนดไวแลว
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เมื่ อ ผู ถู ก ร อ งพ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากมี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ขอเท็จจริงในคดีนี้ฟงไดวา ผูถูกรองยุบสภาผูแทนราษฎรแลว รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อพนจากตําแหนงแลว มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่ จากบทบัญญัติของมาตรา ๑๘๑ ดัง กลาว หมายความว าพน จากตําแหนงรัฐ มนตรีไ ปแลว
แตยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้
เพื่อมิใหการบริหารราชการแผนดินขาดตอนหรือขาดผูบริหารประเทศชาติจึงตองบัญญัติใหอยูในตําแหนง
ตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ คําวาอยูในตําแหนงรัฐมนตรีตอไป ยอมหมายความวา ความเปนรัฐมนตรียังคง
มีอยูตอไปเพื่อปฏิบัติห นาที่เทาที่กฎหมายบัญ ญัติไ วใหกระทําได การปฏิบัติหนาที่ก็คือปฏิบัติห นาที่
รัฐมนตรีนั่นเอง ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี จึงหาไดสิ้นสุดลงไม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
เห็นวา การกระทําของผูถูกรองตามที่ถูกฟองเปนคดีนี้นั้น ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัย
ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคยอมมีอํานาจ
ดุลพินิจในการบริหารงานบุค คลหมุน เวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการเพื่อให
การบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแถลงไวตอรัฐสภาได แตใน
การใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ นั้น นอกจากจะตองคํานึง ถึง วัต ถุป ระสงคข อง
กฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได
ซึ่ ง ไม ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ได อ า งเหตุ ผ ลในการโอนผู ฟ อ งคดี ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด
ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวา มีเหตุผล
อันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อั น เป น เหตุ แ ห ง ความไม ช อบด ว ยกฎหมายประการหนึ่ ง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การโอนผูฟองคดี
จากตํ าแหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ม าแตง ตั้ง ให ดํา รงตํา แหนง ที่ป รึก ษานายกรัฐ มนตรี
ฝา ยข าราชการประจํา ตามประกาศสํา นัก นายกรัฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ จึ ง เป น
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนที่ยุติไดวา การกระทํา
ของผูถูก รองเปน การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่ง หมายความวาผูถูกรองและคณะรัฐ มนตรีที่ทํา
การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย และโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
และมิใชขาราชการการเมืองโดยมิชอบ เนื่องจากเปนการโยกยายโดยมิไดใหเหตุผลและอธิบายได หรือ
ใหเหตุ ผลวานายถวิ ลปฏิบัติ ห นาที่ โ ดยไม มีป ระสิทธิภาพ มี ขอบกพรองหรือไมส นองนโยบายของรั ฐ
ซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม เปนการใชดุลพินิจ
โดยมิชอบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวาการโยกยายที่ใชดุลพินิจโดยมิชอบของผูถูกรอง เปนการเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเองของผูอื่นหรือไม เห็นวาการโยกยายนายถวิลนั้น มีขอพิรุธ
ผิดปกติจากการโยกยายทั่ว ๆ ไป เพราะมีการดําเนินเรื่องรวดเร็วผิดปกติ โดยเริ่มการโอน ในวันที่
๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ ซึ่ ง เป น วั น อาทิ ต ย ห ยุด ราชการ รองนายกรั ฐมนตรี ใ หค วามเห็น ชอบในวั น ที่
๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ แล ว นํ า เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ป น วาระจรในวั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๔
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ นวั น เดี ย วกั น อนุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอ รุ ง ขึ้ น วั น ที่
๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งใหนายถวิล ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี การโยกยายดังกลาว
กระทํ า การเพี ย งสี่ วั น มี ข อ พิ จ ารณาต อ ไปว า เหตุ ใ ดจึ ง ต อ งรี บ เร ง ภายในระยะเวลาอั น สั้ น เห็ น ว า
การโยกยายนายถวิลก็เพื่อใหตําแหนงของนายถวิลวางลง ผูที่ยายมาดํารงตําแหนงแทนคือพลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อใหตําแหนง ผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติวางลง
ตอมาไดมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี สําหรับพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ มีความสัมพันธ
กับผูถูกรองเพราะเปนพี่ชายของภริยาพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ผูเปนพี่ชายของผูถูกรอง จึงเห็น
ได ว าการโยกยา ยนายถวิ ล เปลี่ย นศรี เป น การกระทํ าเพื่ อผลประโยชน ของผูถู ก ร องและผู อื่น ซึ่ ง มี
ความสัมพันธทางเครือญาติของผูถูกรอง มีขอพิจารณาตอไปตามขอตอสูของผูถูกรองวา เปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม
เห็นวา การโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ดังที่ไดวินิจฉัยมาขางตนวาเปนการกาวกาย หรือแทรกแซงเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง หาไดเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐสภา เปนการโยกยายที่มิไดมีเหตุผลประกอบตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย จึงมิไดเขาขอยกเวน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๖๘ ตอนท า ยคดี จึ ง รั บ ฟ ง ได โ ดยปราศจาก
ขอสงสัยวา การกระทําของผู ถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) อันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
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หนา ๑๓๒
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เห็นวา มาตรา ๑๘๒ บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จึงมีผลเฉพาะผูถูกรอง
แตเพียงผูเดียว อยางไรก็ดี การกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๖๘ ประกอบกับมาตรา ๒๖๖
(๒) และ (๓) เปนการกระทําของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเพราะมติของคณะรัฐมนตรีมิอาจ
กระทําไดเฉพาะผูถูกรองแตเพียงผูเดียว คณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๖ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ณ ทําเนียบรัฐบาล มีรัฐมนตรีที่มาประชุมพรอมกับผูถูกรองและ
รวมกันมีมติที่ฝาฝนตอมาตรา ๒๖๘ ประกอบกับมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) นั้นมีจํานวน ๓๕ คน
ดังนั้นความเปนรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีในปจจุบันนี้ที่รวมลงมติกระทําผิดในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
จึงตองสิ้นสุดลงดวย ตามมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗)
ดวยเหตุดังที่ไดวินิจฉัยมาแลวขางตน จึงมีความเห็นวา ผูถูกรองกับพวกกระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒)
และ (๓) มี ผลใหค วามเป น รัฐ มนตรีของนางสาวยิ่ง ลักษณ ชิน วัต ร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรองและ
ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีที่รวมกระทําการอันตองหามกับผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา 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) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...”
มาตรา ๑๘๒ บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน
กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔
(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓
(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง”
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า 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 ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี แ ต ล ะคนสิ้ น สุ ด ลงเป น
การเฉพาะตัว กลาวคือ โดยไมมีบทบัญญัติในกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปไดอีกซึ่ง แตกตางจากกรณีที่รัฐ มนตรีทั้งคณะพน จากตําแหนง ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปน
รัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปนคนละ
กรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง กลาวคือ
เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิไดทําใหความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจากมาตรา
๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใหมี
การยุบ สภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) โดยไมมีเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง แตอยางใด การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ เมื่อยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ก็ยอมมีเหตุตามมาตรา ๑๘๒ ใหความเปน
รัฐ มนตรีสิ้น สุดลงเฉพาะตัว ไดอีก ที่ผูถูกรองโตแยง วารัฐ มนตรีทั้ง คณะพน จากตําแหนงเมื่อมีการยุบ
สภาผูแทนราษฎรไปแลวนั้นจะพิจารณาใหนายกรัฐมนตรีผูถูกรองพนจากความเปนรัฐมนตรีซ้ําอีกไมได
เห็นวาเปนเหตุผลคนละกรณีแตกตางกัน ดังเชน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๐๖ ของ
ผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง ซึ่ง ศาลรัฐ ธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลัง จากที่บุคคล
เหลานั้นสิ้นสุดการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหจําหนายคดีเนื่องจากเห็นวาเปนกรณีที่สมาชิกภาพ
ของผูนั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๑) กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป
ตามข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาและการทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข อ ๒๓
วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง จะเห็นไดวาคําสั่งดังกลาวเปนกรณีที่ความเปน
รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว หรื อ สมาชิ ก ภาพสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลง เป น กรณี ที่ ไ ม อ ยู
ในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป ผูถูกรองเหลานั้น
จึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในตําแหนงที่สิ้นสุดลงแลวแตอยางใด แตการพนจากตําแหนงของ
ผูถูกรองในคดีนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ดั ง นั้ น ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งยั ง ไม สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๑๘๒ แม จ ะมี ก ารยุ บ
สภาผูแทนราษฎรไปแลวอันเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ แลวก็ตาม
เมื่อผูถูกรองยังอยูในตําแหนงตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยความเปน
รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
เห็นวา ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการยายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ ใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
กระบวนการเริ่มตนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/
๒๔๑๘ ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึง รั ฐ มนตรี ป ระจํ าสํานั กนายกรัฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา
สีหลักษณ) แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี และดําเนินการ
ขอทาบทามขอรับความเห็น ชอบและยิน ยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒ นะ)
ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณา
จะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร
๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท) แจงวา
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและมีความประสงค
จะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
ตําแหนงเลขที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตอมาวัน ที่ ๖ กัน ยายน
๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พ น จากตํ า แหน ง เดิ ม และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า
สํานั กเลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี เปน เหตุ ใหน ายถวิล เปลี่ ยนศรี อ างว าไมไ ด รับ ความเปน ธรรมใน
การโอนยายจึงไดรองเรียนตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมและในที่สุดไดมีการนําคดีการโอนยาย
มาฟองศาลปกครองโดยสรุปดังปรากฏตามคําวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗ ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําวินิจฉัยใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้ง นี้ ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึง
วันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย
ไดอยางชัดแจงวา การที่ผูถูกรองออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

พิจารณาแลว เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยบัญญัติให นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ในการบรรจุ แตง ตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงิน เดือนของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง
เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
นี้ มาตรา ๒๖๘ บั ญ ญัติ ใ ห นํา ไปใช บั ง คับ แก น ายกรั ฐมนตรีแ ละรัฐ มนตรีใ นฐานะฝ ายบริ ห ารด ว ย
หลั ก การตามมาตรา ๒๖๖ บั ญ ญั ติ หา มฝ า ยนิ ติ บั ญ ญัติ เ ข า มาก า วกา ยหรื อแทรกแซงการทํ า หน า ที่
การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนและการพนจากตําแหนงของขาราชการ
ประจํา สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถอื วาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ ปองกัน
มิใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยาก
ตอการตัดสินใจ ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ
เมื่อผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ การขัดกันระหวางประโยชน
สวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไป
ซึ่งประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ดี มาตรา ๒๖๘ ก็ไดบัญญัตขิ อยกเวนไวหากเปนการกระทําตามอํานาจ
หนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ เหตุที่มาตรา
๒๖๘ มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้ เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุด
ตอประเทศชาติและประชาชน จึง จําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจบังคับบัญ ชา และมีอํานาจสั่ง บรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ใน
ระบบราชการได โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวขางตนนี้ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนที่เกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอจริยธรรม
ขัดตอหลักความเปนธรรม และระบบการบริหารจัดการที่ดี
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง จะกระทํ า ไปตามอํ า เภอใจ โดยมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น หรื อ มี ว าระซ อ นเร น อั น เป น
การกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม
เมื่อปรากฏจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด วาเหตุผลของการมีคําสั่งโอนยายนายถวิล
เปลี่ยนศรี ไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกรองและหนวยงานในสังกัดไดอางเหตุผลในการโอนนายถวิล
เปลี่ยนศรี วานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนอง
นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม
จึงถือไดวาเปนการใชดุลยพินิจโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยไมชอบ เหตุผลตามขออางของผูถูกรอง
ยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เป น ไปเพื่ อ ประโยชน แ ก ร าชการตามนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงไว ต อ รั ฐ สภา ประกอบกั บ
กระบวนการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนิน การอยางเรงรีบ ไมเปน ไปตามขั้นตอนการรับ โอนใน
การปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากการดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิก ารสภาความมั่ น คงแหง ชาติไ ปดํ ารงตํ าแหน ง ที่ ป รึ กษานายกรั ฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจําเพื่อประสงคใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ดํารงอยูในขณะนั้นวางลงเพื่อแตงตั้งบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนงดังกลาวแทน
เมื่อขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ใหพนจากตําแหนง
เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ เพื่อใหตําแหนง วางลงและมีการโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี มาแทนที่เพื่อใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงและมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพัน ธ ดามาพงศ ขึ้น ดํารงตําแหนง ผูบัญ ชาการตํารวจแหง ชาติแ ทน โดยการโอนยายทั้งสาม
ตําแหนงไดดําเนินการในวาระเกี่ยวเนื่องกัน ตอมาผูถูกรองไดนําวาระการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
เข า ประชุ ม ในคณะรั ฐ มนตรี เ ป น วาระพิ เ ศษเพื่ อ ให ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ จึ ง เห็ น ว า ขั้ น ตอนของ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

การดํา เนิน การเปน การกระทําโดยเร ง รีบ เพื่ อให ก ารโอนยายพลตํารวจเอก เพรี ยวพัน ธ ดามาพงศ
ซึ่งเหลืออายุราชการเพียงหนึ่งปจะไดรับตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกอนเกษียณอายุราชการ
จึงมีพฤติการณสอไปในทางเอื้อประโยชนใหแกญาติและพวกพองมากกวาเปนการโอนยายเพื่อประโยชน
ทางราชการ อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม คุณธรรมและหลงลืมความถูกตองชอบธรรมและขอบเขต
การใชอํานาจภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให
อํ า นาจหน า ที่ ไ ว ซึ่ ง มี เ จตนารมณ ที่ ชั ด เจนว า “การบริ ห ารงานบุ ค คลโดยระบบคุ ณ ธรรม ราชการ
ตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ ความเสมอภาค
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติและมีความเปนกลางทางการเมือง”
เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว เห็นวา การดําเนินการดังกลาวเปนไปโดยกระบวนการเดียวกัน
และมีความเชื่อมโยงกันอันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน และมีวาระซอนเรนโดยที่ผูถูกรอง
ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือการให
พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไป
เพื่อประโยชนของผูอื่นคือพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติและพรรคพวกของ
ผูถูกรอง อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ
(๓)
เมื่อการกระทําของผูถูกรองเปนการตองหามดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) และ (๓) แล ว ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งย อ มสิ้ น สุ ด ลงเป น การเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ ผูถูกรองตองหยุดปฏิบัติหนาที่นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยเปนตนไป
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
แลว ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑)
แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ดั ง ปรากฏตามแนวคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย การสิ้นสุด
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) ซึ่งวินิจฉัยวา “... ผูถูกรอง กระทําการ
อั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๗ มี ผ ลให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องนายสมั ค ร สุ น ทรเวช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

นายกรัฐ มนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และ
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิจ ฉั ย ว า นายกรั ฐ มนตรี ผู ถู ก รอ ง กระทํา การอั น ตอ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๗ เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
เปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑...” ดังนั้น รัฐมนตรี
ที่ เ หลื อ อยู ที่ ไ ม ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มของความเป น รั ฐ มนตรี จึ ง ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตรัฐมนตรีผูที่มีสวนเห็นชอบ
ในการอนุมัติโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถือไดวา
เปนตัวการผูมีสวนรวมในการอนุมัติโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองรวมรับผิดในคณะรัฐมนตรี อันเปน
การกระทําตองหามตามมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ในลักษณะเปนตัวการรวมในการกระทํา
ตองหามดังกลาวอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูนั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ซึ่งยอมทําใหรัฐมนตรีผูนั้น
ไมอาจอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดในลักษณะเดียวกับผูถูกรอง
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น เห็ น ว า ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองไมสามารถอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ รวมถึงรัฐมนตรีผูมีสวนอนุมัติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ดวย
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด 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) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง เมื่อ ... (๒) อายุสภาผูแ ทนราษฎรสิ้น สุด ลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ...”
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...” มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือ
มาตรา ๒๖๙ ...”
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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
ที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ ตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลว
ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย ตางจากกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา
๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ที่ค วามเป น รัฐ มนตรีไ ดสิ้ น สุด ลงไปแล ว ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘
และมาตรา ๒๖๖ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง จึ ง เป น คนละกรณี กั บ การที่ ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 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 จากตําแหนง ดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด เพราะยังคงตอง
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ดังนั้น กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้ จึงแตกตางจากการที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๐๖ ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่น ๆ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคลเหลานั้นสิ้นสุด
การดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะมี คํ า วินิ จ ฉั ย ซึ่ ง มี คํา สั่ ง ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ ดัง เช น คํ า สั่ ง ที่ ๒๓/๒๕๕๑ คํ า สั่ง ที่ ๔/๒๕๕๓
และคําสั่งที่ ๖๓/๒๕๕๕ เปนตน
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กรณีตามคําสั่งดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ทั้งกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือ
สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เปนกรณีที่ไมอยูในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
วรรคหนึ่ง ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป ผูถูกรองเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในตําแหนง
ที่สิ้น สุดลงแลวแตอยางใด แตการพน จากตําแหนง ของผูถูกรองในคดีนี้ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
วรรคหนึ่ง ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่ ดังนั้น เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ดวยเหตุ
ยุบสภาผูแทนราษฎร ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงยังไมสิ้นสุดลงแตอยางใด
ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลปกครอง
สูง สุ ด คดีห มายเลขดํ า ที่ อ.๙๙๒/๒๕๕๖ คดี ห มายเลขแดงที่ อ.๓๓/๒๕๕๗ เปน ข อ เท็ จจริ ง และ
ข อ กฎหมายที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ คดี นี้ จึ ง ชอบที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะรั บ ฟ ง มาเป น พยานหลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาคดีได
ขอเท็จจริง ตามคํารอง คําชี้แ จงแกขอกลาวหา คําเบิกความจากการไตสวนของศาล และ
เอกสารในสํานวนสรุปความไดวา กระบวนการโยกยายใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี มีกระบวนการเริม่ ตนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบนั ทึกขอความ ลับมาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวัน ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึงรั ฐ มนตรีป ระจํา สํานั กนายกรัฐ มนตรี
(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา เห็นควรใหความเห็นชอบ และยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท
วั ฒ นะ) ในฐานะรั ฐ มนตรี เ จ า สั ง กั ด ของหน ว ยงานที่ น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี สั ง กั ด อยู และก อ นที่
นางสาวกฤษณา สี ห ลัก ษณ จะพิ จารณาใหค วามเห็ น ชอบการโอนสํ า นัก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรี
ได มี บั น ทึ ก ข อ ความ ลั บ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง
รองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ) แจ ง ว า รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
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(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล
เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตําแหนงเลขที่ ๖
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่
๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไมเปนไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติซึ่งสวนราชการ
ฝายรับโอนจะตองเสนอตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาเห็นควรรับโอนขาราชการใหเสร็จสิ้น
เสียกอน แลวจึงจะมีหนังสือขอความยินยอมการโอนไปยังสวนราชการตนสังกัดของขาราชการที่จะขอ
โอนมา การอางวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบและประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ตามบันทึกขอความลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๔ ไปยังรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี จึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปด
ความจริงที่ควรแจงใหอีกฝายทราบเพื่อพิจารณายินยอมใหโอน แมตอมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม
ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ เปนวันหยุดทําการประจํา
สัปดาห แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบนั ทึกขอความถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ ) และรองนายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ) เพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรี
ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ อนุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอ และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป และ
ผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐ มนตรี โดยใหไ ดรับเงิน เดือนทางสัง กัด เดิม ไปพลางกอน
โดยสํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวั น ที่
๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ
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ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยานไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๓ และมี กํ า หนดเกษี ย ณอายุ ร าชการ ในวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้ พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจาก
ตําแหนงผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติเพื่อแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ ซึ่งมีกําหนด
เกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
แทนนั้น ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นแทน
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “การโอนขาราชการ
ตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือ
หน ว ยงานต อ งการจะรับ โอนผูนั้ น โดยใหส ว นราชการหรือ หนว ยงานที่ข อรับ โอนทํ าความตกลงกั บ
สํา นั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ ” ซึ่ ง พยานได ใ ห ก ารว า การสมัค รใจโอนไปดํ า รงตํ า แหนง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาตินั้น ไดปรึกษากับผูใหญที่เคารพนับถือตลอดจนเพื่อนสนิท และพลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานดานความมั่นคง แลวตอมา
จึงไดรับหนังสือสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ขอรับโอนพยานมา
ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และเปนไปตามความประสงคของพยาน โดยเห็นวาจะ
สามารถทํางานในตําแหนงดังกลาวไดดีเนื่องจากหนวยงานตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบภารกิจ
ดานความมั่นคง แมจะเปนการทํางานในสวนของฝายปฏิบัติ แตก็นาจะเปนประโยชนตอการเขาไปปฏิบัติ
ในสว นของนโยบายดานความมั่น คงไดดี นอกจากนั้น เลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติก็ยัง เปน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติโดยตําแหนงอีกดวย ซึ่งพยานเองก็ยังมีความรักผูกพันกับอาชีพ
ตํารวจอยูไมนอย แตอยางไรก็ดีไดใหการวา ความตั้งใจเดิมเมื่อไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น จะปฏิบัติหนาที่จนครบเกษียณอายุราชการ แตพยาน
มีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา จะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติ
หนา ที่ร าชการในตํา แหนง ใดที่คิ ด ว าจะเกิด ผลดี ก็พร อมที่จะปฏิบั ติต าม พิเ คราะห ขอเท็จ จริง และ
พฤติการณที่เกิดขึ้นแลวเห็นวา มีกระบวนการแทรกแซงการโยกยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
เกิดขึ้น แมพยานเองจะรับวาการโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติจะเปนความสมัครใจ
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ของพยานเอง ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานก็ใหการอีกวา
ความตั้งใจจะปฏิบัตหิ นาที่ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น จนครบเกษียณอายุราชการ แตจะ
ไม ยึ ด ติ ด กั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการและจะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นรวมต อ
ประเทศชาติ ประชาชน และองคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ต ามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบ
กฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวา
จะเกิ ด ผลดี ก็ พ ร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม แสดงให เ ห็ น ว า การตั ด สิ น ใจของพยานเองนั้ น ก็ ขึ้ น อยู กั บ
ความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือ ผูถูกรองดวย หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตํ าแหนง ใด พยานก็พร อมที่ จะปฏิบั ติต าม จึง เห็ น ได วา การดํ าเนิน การให น ายถวิล เปลี่ย นศรี
พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให
พลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี พ น จากตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติ ตั้งแตวัน ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แทนนายถวิล
เปลี่ยนศรี ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นวางลง ก็ดวยความประสงคที่จะใหมี
การดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม
สําหรับการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการ
ตํารวจผูมียศพลตํารวจเอกเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) พิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป ซึ่ง ขอเท็จจริง ปรากฏตอมาวา วัน ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูถูกรองในฐานะ
ประธาน ก.ต.ช. ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้ง
พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ เพื่ อ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ แ ทน
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่ง ก.ต.ช.
ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่
ผูถู กร อ งเสนอ ตอ มาก็ ไ ดมี ป ระกาศสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ใ หพ ลตํา รวจเอก เพรี ยวพัน ธ ดามาพงศ
พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตั้ง แตวัน ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึง มีเหตุอัน ควรเชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปน การกระทํา
เพื่ อ ประโยชน ข องตนเองในทางการเมื องเพื่ อ ประโยชน ข องผู อื่ น คื อ พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ
ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหง ชาติ อัน เปน
การกระทําโดยทางออม เนื่องดว ยปรากฏขอเท็จจริง ที่รูกันโดยทั่วไปวาพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ
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ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พี่ชายของผูถูกรอง ยอมถือวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง
จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงมีมูลกรณีอันเชื่อไดวา ขั้นตอนในการขอรับโอนขอทาบทามขอรับ
ความเห็นชอบ ขั้นตอนการนําเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ใชระยะเวลาเพียงสี่วัน เปนการดําเนินการอยางเรงรีบผิดสังเกต และมีพิรุธ เปนกระทําโดยรวบรัด
ปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย
หรือมีวาระซอนเรน และเปนการกระทําโดยไมสุจริต และไมชอบดวยหลักนิติธรรม การกระทําดังกลาว
จึงมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด แตเปนกรณีที่มีเจตนาอําพราง
หรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนหรือพวกพอง อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน โดยที่
ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงการแตงตั้ง โยกยาย หรือการให
พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และเปนไป
เพื่ อ ประโยชน ข องผู อื่ น คื อ พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ ซึ่ ง เป น เครื อ ญาติ ข องผู ถู ก ร อ ง
อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
การที่ผูถูกรองไดใหการวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหาร
ประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเปนนโยบายเรงดวนที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภา
วาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหารราชการแผนดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองใน
การกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบายตามที่ไดแถลงตอรัฐสภา
ดังนั้น จึงมีความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนาน
ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงานดานความมั่น คงของประเทศ และเห็น วานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งดํารงตําแหนง เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติค รบถวนตรงตามความตองการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จึงมีหนังสือขอรับโอน ขอทาบทาม และขอรับความเห็นชอบใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เห็นวา ตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ มีบทบาทหนาที่แ ละความรับผิดชอบ
มากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจทั้งในทางบริหาร
และบังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและบริหาร
ราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรอง
ไดโ ดยไมจําตองแตง ตั้ง ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนง ที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีแ ตอยางใด
สวนตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น แมจะมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรอง
ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับ
บัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เพราะตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น ตํ า แหน ง หัว หน า ส ว นราชการที่มี อํ า นาจและหน า ที่อ ย า งกว า งขวางทั้ ง
ตามกฎหมายวาดว ยระเบียบบริ ห ารราชการแผน ดิน และกฎหมายวาดว ยสภาความมั่ น คงแหงชาติ
แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
แก ผู บั ง คั บ บั ญ ชา คื อ รองนายกรัฐ มนตรี (พลตํ ารวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ) เฉพาะในงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเทานั้น ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ สบก.
(กบค.)๒๔๖๖/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง ผู ถู ก ร อ ง ความว า สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นควรใหนายถวิล เปลี่ยนศรี อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ
ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงาน
ของรั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น วิ ช าการและสถาบั น การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั น และมี บู ร ณาการ
และเสนอแนะและจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดาน
การขาวกรอง การตอตานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนานโยบาย อํานวยการขาวกรอง 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 ชอบ
ให ดํ า เนิ น การต อ ไปตามที่ เ สนอ และตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ ใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายยกระดับ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

คุณ ภาพชี วิต ของประชาชน นโยบายพั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ การดํ า เนิ น การตามยุท ธศาสตร
ดานการคา การลงทุน และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศเห็นไดวา เหตุผลตามขออางของ
ผู ถู ก ร อ งยั ง ไม เ พี ย งพอจะรั บ ฟ ง ได ว า การออกคํ า สั่ ง ให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ไปปฏิ บั ติ ร าชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพื่อประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไวตอรัฐสภา
ประกอบกับ กระบวนการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนิน การอยางเรงรีบ ไมเปน ไปตามขั้น ตอน
การรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล
เปลี่ ย นศรี จากการดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ไ ปดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา
นายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า คื อ ความประสงค ใ ห ตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ที่
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดํารงอยู ในขณะนั้นวางลงเพื่อแตงตั้งบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนง
ดังกลาวแทน
สวนที่ผูถูกรองใหการตอสูคดีวา ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ การแตงตั้ง
โยกยาย หรือโอน หรือใหขาราชการซึ่ง มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง
พนจากตําแหนง หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี นั้น เห็นวา
แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น ยังตองหามมิใหกระทํา ดังนั้น การเขาไปกระทําการ
อัน มิชอบดว ยกฎหมายดัง กลาวเสียเองเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
จึ ง ยิ่ ง เป น การกระทํ า ที่ ร า ยแรงกว า ความสํ า คั ญ ของข อ ห า มอยู ที่ เ ป น การใช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง
ทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการประจํา
พนจากตําแหนง “เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางอ อม”

หรื อไม หากเป น การกระทํ าเพื่ อประโยชน ส ว นรวมของประเทศชาติ แ ละประชาชน

มิไดมีผลประโยชนทับซอน หรือวาระซอนเรน เพื่อประโยชนสวนบุคคลของตนเอง ของผูอื่น หรือ
ของพรรคการเมื อ งใด แอบแฝงอยู การกระทํ า นั้ น ก็ เ ข า ข อ ยกเว น ให ก ระทํ า ได ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๘ ตอนท า ย เพราะถื อ ว า เป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย
แต ถ า มิ ไ ด ก ระทํ า ไปโดยสุ จ ริ ต เพราะมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น หรื อ มี ว าระซ อ นเร น แอบแฝงอยู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เพื่อประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายบัญญัติ ไมไดรับยกเวนใหกระทําการไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย
ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน จึงมีความเห็นวา ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
นายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒)
และ (๓) ซึ่งถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรี
ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ บัญญัติวา ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ .... ดังนั้น
หากรั ฐ มนตรี ใ นคณะรั ฐ มนตรี ค นใดได ก ระทํ า การอั น เป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผลให
รัฐมนตรีผูนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได เชนกัน ดังนั้น ในคดีนี้ หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในลักษณะ
เปนตัวการรวมในการใหความเห็นชอบกับผูถูกรองในการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ย อ มเป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี ผู นั้ น สิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดวย และไมอาจอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ไดอีกตอไป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีผูที่มี
สวนรวมในลักษณะเปนตัวการรวมในการใหความเห็นชอบกับผูถูกรองในการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ตองพนจากตําแหนงทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ทําใหรั ฐ มนตรี ในคณะรัฐ มนตรีชุ ด ป จจุ บัน ที่ เหลือ อยูจึ ง อยูในตํา แหนง เพื่อ ปฏิ บัติห นา ที่ต อไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารอง รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ประเด็นที่สอง การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา
๒๖๖ (๒) หรื อ (๓) อั น จะเป น การทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ความเห็น
มีประเด็นตองพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณา หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแห ง สภาที่ ต นเป น สมาชิ ก ว า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง แห ง สภานั้ น สิ้ น สุ ด ลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓)
(๔) (๕) (๗) หรื อ (๘) แล ว แต ก รณี และให ป ระธานแห ง สภาที่ ไ ด รั บ คํ า ร อ งส ง คํ า ร อ งนั้ น ไปยั ง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
บัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง ดังนั้น เมื่อสมาชิกวุฒิสภาจํานวน
ไม นอ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิก วุ ฒิส ภาทั้ ง หมดได เข า ชื่อ ร องขอให ศาลรัฐ ธรรมนูญ วิ นิจ ฉั ย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองวาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม กรณี
จึงตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นพิจารณาวาเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงไปแลว
หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ (๑)
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
มีการยุบสภาผูแทนราษฎร และ (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก และวรรคสอง บัญญัติใหในกรณีที่ความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘)
ใหดํ าเนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุ โ ลม เห็น วา เมื่ อมี พระราชกฤษฎีก า
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูถูกรองและรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงไปแลวเมื่อวันที่
๙ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง เปน วัน ที่พ ระราชกฤษฎีกาฉบั บ ดังกลาวมี ผลใช บังคับ นั บ แตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยู
ในตําแหนง เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น ใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ เนื่องจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ มีเจตนารมณใหการบริห ารราชการแผนดิน ของประเทศ
มีความตอเนื่องจึงใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรฝายบริหารที่มีความสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน
และมี อํ านาจหนา ที่ ในการดู แ ลรัก ษาความมั่น คงและความสงบเรี ย บร อยของประเทศ รั ฐธรรมนู ญ
จึงบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินในชวงระยะเวลาการเปลี่ยนผานระหวางคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงและคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง และคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง
ดังกลาวไปแลว ยังมีอํานาจหนาที่และสามารถบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ไดอยางปกติเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีที่ยัง ไมพน จากตําแหนง เวนแตกรณีที่คณะรัฐมนตรีที่พน จาก
ตําแหนงเพราะเหตุที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๒) คณะรัฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรีจ ะปฏิ บั ติห น าที่ ไ ดเ ท าที่ จํา เปน ภายใตเ งื่ อนไขที่ กํ าหนด
ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา หรือพนักงานของหนว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการสรางความผูกพัน
ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป
(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง
และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐
วรรคสอง บัญญัติใหสํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบาย
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได และวรรคสี่ บัญญัติให
ในระหวางที่คณะรัฐ มนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐ มนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคําพิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติ
ไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให
ถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทนนายกรั ฐ มนตรี ถ า ไม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได
ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน ซึ่งบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้
เปนการรับรองการใชอํานาจการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคําพิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอน
จากตําแหนง ใหคณะรัฐ มนตรีม อบหมายใหร องนายกรัฐ มนตรีคนใดคนหนึ่ง เปน ผูป ฏิบัติห นาที่แ ทน
นายกรั ฐ มนตรี ถ า ไม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได
ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนก็ได
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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
ที่ ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๑๘๒ ซึ่ ง มี ๙ เหตุ
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ ง (๑) ถึ ง (๘) และวรรคสอง ทั้ ง นี้ โดยไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห ผู ที่
ความเป น รั ฐ มนตรีสิ้ น สุ ด ลงแลว ยัง คงอยู ในตํา แหนง เพื่ อปฏิบั ติห นา ที่ต อไปไดอี กเลย ตา งจากกรณี
ที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ โดยไม
รวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
(๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะ
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปนคนละ
กรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง กลาวคือ
เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิไดทําใหความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจากมาตรา
๑๘๑ บัญญัติใหยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใหมี
การยุบ สภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๙ ธัน วาคม 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 จากตําแหนงดังกลาวจึง อยูในบัง คับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาดเพราะยังคงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ประเด็นพิจารณาวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือไม
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ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรับฟงไดวา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรี
ประจํา สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา สีห ลั กษณ) แจ ง วา สํา นัก เลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
มีตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู
เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาดํารงตําแหนงดังกลาว รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีห ลักษณ) เห็นชอบใหรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
ในวั น ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๔ สํ า นัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรีจ ึง มีบ ัน ทึก ขอ ความ ลับ มาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ในฐานะรั ฐ มนตรี เ จ าสั ง กั ด ของหน ว ยงานที่ น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี สั ง กั ด อยู แจง ว า รั ฐ มนตรี ป ระจํ า
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบและมี ค วามประสงค จ ะขอรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี มาแต ง ตั้ ง ให
ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ไดลงนามเห็นชอบการใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
เมื่ อ วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ และรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ลั บ มาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องการโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี เสนอคณะรัฐ มนตรี ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีห นัง สือ ลับ มาก
ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ แจ ง ว า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได ข อให สํา นั ก ราชเลขาธิ ก ารนํ า ความกราบบั ง คมทู ลเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ ให น ายถวิ ล
เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป ผูถูกรองไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๔ ให น ายถวิ ล เปลี่ ย นศรี ไปปฏิ บั ติ ร าชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวให
นายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า ตั้ ง แต วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ มี ป ระกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจาก
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสว นภูมิภาคยอมมีอํา นาจดุลพินิจในการบริห าร
งานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถกู รองไดแถลงไวตอ รัฐสภาได แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรอง
นั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังตอง
มีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริง วาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน
นายถวิล เปลี่ยนศรี วาไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของ
รัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวา
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุแหงความไมเหมาะสมดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น
การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ บัญญัติหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
จะกระทําการใดที่บัญ ญัติไ วในมาตรา ๒๖๖ เวน แตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริห าร
ราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๖๖ เปนบทบัญญัติ
หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือพรรคการเมือง
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ (๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง
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และเลื่อ นเงิน เดื อนของขา ราชการ ซึ่ง มี ตํา แหนง หรื อเงิน เดือ นประจํา และมิ ใช ข าราชการการเมื อ ง
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น บทบัญญัติดังกลาวอยูในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อปองกัน
มิใหผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใชสถานะหรือตําแหนงของตนที่เปน
การกระทํ า ขั ด กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตั ว กั บ ผลประโยชน ส าธารณะอั น เป น ผลประโยชน ข อง
ประเทศชาติและประชาชน กลาวคือ เปนการกระทําที่ไมใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แตเปนการกระทําที่กาวกาย หรือแทรกแซงอํานาจหนาที่ในตําแหนงอื่นใด
ของผู อื่ น โดยเฉพาะบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี เ จตนารมณ ใ ห
ความคุม ครองขาราชการและเจาหนาที่ข องรัฐทุกประเภท เพื่อใหการบริห ารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือน เปนไปตามระบบคุณธรรม และคํานึงถึง
จริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชนของทางราชการ และใหปลอดจากการใชอํานาจแทรกแซงของ
นักการเมืองที่มุงประสงคจะแตงตั้งขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ยอมรับใชนักการเมืองเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบหรือฉอฉลงบประมาณแผนดินเพื่อประโยชนของนักการเมืองและตนเอง บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เปนการบังคับเด็ดขาดหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุ ฒิ ส ภาเข า ไปก า วก า ยหรื อ แทรกแซงในการบรรจุ แต ง ตั้ ง โยกย า ย โอน เลื่ อ นตํ า แหน ง และ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ไมวาจะเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตามหลักการแบงแยกอํานาจ แตในสวนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ บทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ มิใชบ ทบังคับ เด็ด ขาด
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนองคกรผูใชอํานาจบริหาร เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ
ประจํา พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
จึงมีอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายหรือโอนขาราชการได แตทั้งนี้ ตองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ใน
การบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภา หรื อ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
หากเปน การใชอํานาจหนาที่ในการแตงตั้ง โยกยาย หรือโอนขาราชการ เพื่อประโยชนของตนเอง
ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง อันถือไดวาเปน การกาวกายหรือแทรกแซงไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ถึงแมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
หรือรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่สังกัดในกระทรวงก็กระทํามิได
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ประเด็ น ที่ ผู ถู ก ร อ งโต แ ย ง ว า การโอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ม าแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได
แถลงไวต อรั ฐ สภาหรื อตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ หรื อไม ข อเท็จ จริ ง
ตามคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด รั บ ฟ ง ได ว า ตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ
เปน ตําแหนง ที่ขึ้น ตรงกับผูถูกรองและมีอํานาจหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับ กิจการความมั่นคงของประเทศ
สามารถเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดานความมั่น คงของประเทศตอผูถูกรอง
ได โ ดยตรงอยู แ ล ว ส ว นตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี แมจะกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายดานความมั่นคง
รวมทั้งกําหนดแนวทางการประสานกลยุทธดานความมั่นคงใหแกนายกรัฐมนตรี แตตําแหนงดังกลาว
ก.พ. ไดกําหนดไวในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ผูดํารงตําแหนงนี้จึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของ
ผูดํ ารงตํ า แหนง นี้ ยอ มขึ้ น อยู กับ การมอบหมายของผูบั ง คับ บัญ ชา จึ ง ไม อาจเสนอแนะนโยบายด า น
ความมั่นคงของประเทศตอผูถูกรองไดโดยตรง และผูถูกรองมิไดมอบหมายงานใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ปฏิบัติง านดัง กล าวแตอยางใด จึง เห็น วา การที่ผูถูกรองไดโ อนนายถวิ ล เปลี่ยนศรี จากตําแหน ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝา ยขาราชการประจํา
มิ ไ ด เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภาหรื อ
ตามที่กฎหมายบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ขอโตแยงของผูถูกรองรับฟงไมขึ้น
ประเด็ น พิ จ ารณาต อ ไปมี ว า ผู ถู ก ร อ งได ใ ช อํ า นาจหน า ที่ ใ นการโอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี
จากตํ าแหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ม าแตง ตั้ง ให ดํา รงตํา แหนง ที่ป รึก ษานายกรัฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลวนั้น
เปนการกระทําอันเปนการแทรกแซงเพื่อประโยชนของผูอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๖ (๒) อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ หรือไม ขอเท็จจริงรับฟงไดวา
หลังจากคณะรัฐมนตรีโดยผูถูกรองไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันที่คณะรัฐมนตรีสามารถเขาบริห ารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖
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ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด เ สนอรั ฐ มนตรี ป ระจํ า
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวกฤษณา สี ห ลั ก ษณ ) ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายและมอบอํ า นาจให กํ า กั บ
การบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติร าชการแทนนายกรัฐมนตรีในสวนราชการสํานักงานเลขาธิการ
นายกรัฐ มนตรี และพลตํารวจเอก โกวิท วัฒ นะ รองนายกรัฐมนตรี ไดเห็น ชอบใหโ อนนายถวิล
เปลี่ยนศรี เมื่อวัน ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เปนวาระทราบจรในวัน ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ตอมาคณะรัฐ มนตรีไ ดมีมติเมื่อวันที่ ๖ กัน ยายน
๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า และได มี ป ระกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจาก
ตําแหนง ผูบัญ ชาการตํารวจแหง ชาติแ ละแตงตั้งใหดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา หลังจากผูถูกรองเขามาบริหารราชการแผนดิน
ไดประมาณสิบกวาวัน มีการเรงรีบใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหง ชาติเพื่อแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนงที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา รวมทั้ง ผูถูกรอง
ยังมีสวนรวมในการเรงรีบใหมีการโอนขาราชการดังกลาว โดยผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติ
ใหมีการเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนวาระจร และยังเปนประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ที่มีมติอนุมัติให มีการโอนขาราชการดัง กลา วอีกดว ย ประกอบกั บ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ ได บั ญ ญั ติ ใ ห
สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงไว
ตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปน ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนก็ได และมาตรา ๑๓ ไดบัญญัติให
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการ และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี
การที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดเสนอใหมีการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี เปนเรื่องที่ผูถูกรองจะตองรับรู
หรือรับทราบจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพราะผูที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดนั้นจะตอง
เป น ผู ที่ ไ ด รั บ ความไว ว างใจและมี ค วามใกล ชิ ด กั บ นายกรั ฐ มนตรี แม ว า ผู ถู ก ร อ งจะมอบหมายให
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เปนผูไดรับมอบหมาย
และมีอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรองในสวนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ตาม
อีกทั้งการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา นั้น เปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปวามีเปาประสงค
ที่จะใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ที่จะครบเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ มีความสัมพันธใกลชิดกับพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
และเปนพี่ชายของผูถูกรอง เพราะพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน
ณ ปอมเพชร อดีตภรรยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงมีการเรงรีบใหโอน นายถวิล เปลี่ยนศรี
จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา เพื่อใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง และไดโอนพลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แตงตั้งใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จึงเห็นวา ผูถูกรองไดใชอํานาจหนาที่
โดยไมชอบดว ยกฎหมายตามคําพิพ ากษาศาลปกครองสูง สุ ด อั น เปน เหตุเ บื้องต น ให พิ จารณาตอไป
ไดวาเปน การแทรกแซงการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อใหพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ
ไดดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนญาติและมีความสัมพันธใกลชิดกับผูถูกรอง จึงเปน
การกระทําที่ขัดกันแหงผลประโยชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ
เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
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ประเด็น พิจารณาตอไปมีวา ความเปน รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้น สุดลงหรือไม และรัฐมนตรี
ทั้ง คณะจะตองพน จากตําแหนงหรือไม เห็นวา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ บัญ ญั ติวา ความเปน
รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว เมื่ อ (๗) กระทํ า การอั น ต อ งห า มตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘
หรือมาตรา ๒๖๙ เมื่อวินิจฉัยไวแลววาผูถูกรองไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) จึ ง เป น ผลให ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
เมื่อพิจารณาบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเปนสามกรณี คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ (๒) อายุ สภาผูแ ทนราษฎรสิ้ น สุด ลงหรือมีก ารยุ บ สภาผูแ ทนราษฎร และ (๓)
คณะรั ฐ มนตรี ล าออก แล ว เห็ น ว า มี ก ารแบ ง แยกเหตุ ที่ ทํ า ให รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ไว
อยางชัดเจน โดยกรณี (๒) และ (๓) เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา
๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๑) นั้ น ความเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๑๘๒
คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย ซึ่งหมายความวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปไมได เนื่องจากเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีต ายและลาออกแลวลว นเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ
มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชน
มหาชน มิ ใ ห บุ ค คลที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี ลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ กระทํ า การอั น ต อ งห า มมาปฏิ บั ติ ห น า ที่
ในตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี อันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปน
ตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก
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ส ว นประเด็ น พิ จ ารณาว า รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะจะต อ งพ น จากตํ า แหน ง หรื อ ไม นั้ น เห็ น ว า
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ ไดวางหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดินวา
รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได
แถลงไวตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ และจะตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้ง
ตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว
ไดวางหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีไว ๒ ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง รัฐมนตรีตองรับผิดชอบเปนการเฉพาะตัวในการบริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ เชน งานนโยบายเฉพาะกระทรวงที่ไดมี
การออกกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของกระทรวงที่ไมเกี่ยวกับกระทรวงอื่น การแตงตั้งโยกยายใหคุณ
ใหโทษขาราชการและเจาหนาที่รัฐในกระทรวงที่มีการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตน
ประการที่ ส อง รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะต อ งรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๑
ในงานของรัฐบาล เชน นโยบายของคณะรัฐมนตรี การเสนอรางพระราชบัญญัติตอรัฐสภา การตรา
พระราชกําหนด การทําสนธิสัญญา เปนตน
อยางไรก็ต าม ผูถูกรองในฐานะนายกรัฐ มนตรีซึ่ง เปน หัวหนารัฐบาลตองมีความรับผิด ชอบ
มากกวารัฐมนตรีอื่น แมวาผูถูกรองจะมีอํานาจแตงตั้งและโอนขาราชการได แตการแตงตั้งและโอนยาย
ดังกลาวตองมิใชการแทรกแซงฝาฝนรัฐ ธรรมนูญ และผูถูกรองไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามประกาศ
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ พิจารณาอนุมัติ
โดยมิไ ด ทัก ทว ง เมื่อ ได วินิจ ฉัย ไวแ ลว วาผู ถูก รองไดใ ชอํ านาจหนาที่ ในการโอนนายถวิล เปลี่ย นศรี
มิไ ด เป น การกระทํ า ตามอํา นาจหน า ที่ใ นการบริห ารราชการตามนโยบายที่ ค ณะรั ฐ มนตรีไ ด แ ถลงไว
ตอ รัฐ สภา และการมิ ไ ดป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายโดยชอบนั้ น เป น การฝา ฝ น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) ในการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ กระทรวงมิ ใ ช ก ารกระทํ า ส ว นตั ว อั น เป น
การตองหามฝาฝน รัฐ ธรรมนูญ อยางใด เปนผลใหความเปนรัฐ มนตรีของผูถูกรองสิ้น สุด ลงเฉพาะตัว
และคณะรั ฐ มนตรี ต ามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง คณะรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่รวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ราชการในการบริหารราชการแผนดินในระดับกระทรวง ไมใชในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรีนั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ชุ ด ดั ง กล า วจึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น เป น การเฉพาะตั ว ดั ง นั้ น
คณะรัฐมนตรีชุดที่รวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ตองมีความรับผิดชอบ
เฉพาะตั ว ที่ถื อว า ได รว มกระทํ าการอั น ต องห ามกับ นายกรั ฐ มนตรี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และมาตรา ๒๖๘ เชนกัน จึงตองพนจากตําแหนงเปน
การเฉพาะตัวทั้งคณะเชนกัน และไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได สวนรัฐมนตรีที่มิไ ดรับ โปรดเกลา ฯ
แต ง ตั้ ง ตามพระบรมราชโองการดั ง กล า ว ไม ไ ด มี ส ว นต อ งรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั บ นายกรั ฐ มนตรี เ ป น
การเฉพาะตัวในมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวยแตอยางใด ยังคงอยูในตําแหน งเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
อาศัยเหตุผลดัง กลาวขางตน จึงเห็น วา ความเปนรัฐมนตรีข องผูถูกรองสิ้น สุด ลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งรัฐมนตรี วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่รวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ ตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ สวนรัฐมนตรีที่มิไดรับโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตาม
พระบรมราชโองการดังกลาว และมิไดรวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ดวย
ยั ง คงต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า คณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะเข า รั บ หน า ที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

