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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๑๒ - ๑๔/๒๕๕๓

เรื่องพิจารณาที่ ๒๖/๒๕๕๒
เรื่องพิจารณาที่ ๒๘/๒๕๕๒
เรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๒
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

เรื่อง สมาชิก วุฒิสภาและสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรกระทํา การต้องห้า มอัน เป็นเหตุให้สมาชิก ภาพ
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ การดําเนินการและการมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
ประเด็ น ที่ ๒ บริ ษั ท ที่ ผู้ ถู ก ร้ อ ง คู่ ส มรส และบุ ต ร ของผู้ ถู ก ร้ อ ง ถื อ หุ้ น เป็ น บริ ษั ท
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔)
และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ หรือไม่
ประเด็นที่ ๓ การถือหุ้นของผู้ถูกร้อง คู่สมรส และบุตร ของผู้ถูกร้องแต่ละรายเป็นการกระทํา
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๘ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการ
ดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว
มาตรา ๙๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๔

(๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล้ว แต่กรณี และให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับคําร้องส่งคําร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง
หรือไม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่ง
สภาที่ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก และให้
ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒
(๖) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖
(๗) ลาออกจากพรรคการเมือ งที่ต นเป็ นสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ต นเป็นสมาชิกมีม ติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพนั บ แต่ วั น ที่ ล าออกหรื อ พรรคการเมื อ งมี ม ติ เว้ น แต่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมือง
มีมติ คัด ค้านว่า มติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ว่ามติ
ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ ถื อ ว่ า สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลงนั บ แต่ วั น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ก
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(๘) ขาดจากการเป็น สมาชิก ของพรรคการเมื องในกรณี ที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ มี คําสั่ งยุบ พรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วัน ที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่ง ในกรณีเช่น นี้ให้ถือว่าสิ้นสุด สมาชิกภาพนับแต่วัน
ถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๙) วุฒิส ภามีม ติต ามมาตรา ๒๗๔ ให้ถ อดถอนออกจากตํา แหน่ง หรือ ศาลรั ฐธรรมนู ญ
มีคําวินิจฉัย ให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่งแล้วแต่กรณี
(๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๑) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได้
บุคคลผู้เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็น
รัฐมนตรี หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มิได้
มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเริ่มตั้งแต่วัน ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แล้ว แต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหน่ง ติด ต่อกัน เกิน
หนึ่งวาระไม่ได้
ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ก
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(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๕
(๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖
(๖) วุฒิ สภามี มติ ต ามมาตรา ๒๗๔ ให้ถ อดถอนออกจากตํา แหน่ง หรื อศาลรัฐ ธรรมนู ญ
มีคําวินิจฉัย ให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาล
มีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง แล้วแต่กรณี
(๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๘) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย ชี้ข าดปัญ หาหรือข้อโต้แ ย้งที่เกิด ขึ้น ตาม
กฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
ฯลฯ
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อัน มี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
การงานตามปกติ
(๔) ไม่กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
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บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒสิ ภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้นําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น
ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดําเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้ สถานะหรื อตําแหน่ ง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนิน งานในหน้าที่ประจําของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหรือเงิน เดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
(๓) การให้ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าว
ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้น้ันโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๔

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ
เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้
บทบัญญัติมาตรานี้ให้นํามาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีด้วย และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ความเห็น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคําร้องทั้งสามนี้
ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่ พิจารณา
แล้ ว เห็ น ว่ า รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ บั ญ ญั ติ ว่ า
“สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ (๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕
หรือมาตรา ๒๖๖” มาตรา ๑๐๖ บัญ ญัติว่า “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรสิ้น สุดลง
เมื่อ (๖) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖” มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และ (๔) บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือ
ก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญา
กับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ (๔) ไม่กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘” และ
มาตรา ๒๖๕ วรรคสองและวรรคสาม บั ญ ญั ติ ว่ า “บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในกรณี ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
รับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้นําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่ว มดําเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย” มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
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วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน
หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับ
การเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว” และมาตรา ๙๑ วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ง
มีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้น
ส่งเรื่อ งไปยัง ศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อวิ นิจฉั ย ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง” ดั งนั้น เมื่อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่สิบห้าคน กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) และมาตรา ๔๘ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก วุ ฒิ สภาและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของผู้ ถูก ร้ อ งทั้ งสี่ สิ บ ห้ าสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วมีมติให้ส่งเรื่องไปยังประธานวุฒิสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และเมื่อประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยคําร้องนี้ได้
ประเด็นที่ ๑ การดําเนินการและการมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖
(๕) บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด
ปั ญ หาหรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่ง สมาชิก วุฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบั ญ ญัติ ประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการออกเสีย ง
ประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง กล่าวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้โอกาสผู้ร้องผู้ถูกคัดค้าน
หรือผู้ถูกกล่าวหา ทราบเหตุแห่งการร้อง การคัดค้าน หรือการกล่าวหา มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและ
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แสดงหลักฐาน รวมทั้งต้องให้โอกาสมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีที่ผู้ร้อง ผู้ถูกคัดค้าน
หรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหา ไม่ มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง แสดงหลั ก ฐาน หรื อ ไม่ ม าให้ ถ้ อ ยคํ า ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิในการชี้แจงแสดงหลักฐาน
หรือให้ถ้อยคํา และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและ
การวินิจฉัยชี้ข าด พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในระเบียบดังกล่าวได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสืบสวน
สอบสวนและการพิจารณาโดยให้โอกาสผู้ร้อง ผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน หรือผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบ
เหตุแห่งการร้อง การคัดค้าน หรือการกล่าวหา มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงหลักฐาน รวมทั้ง
ให้โอกาสบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคํา แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน
หรือไม่มาให้ถ้อยคําตามที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการชี้แจง แสดงหลักฐาน
หรือให้ถ้อยคํา นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวกําหนดให้มีการยกเว้นในการใช้ระเบียบได้ เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นเป็นการสมควร คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอํานาจยกเว้นระเบียบข้อหนึ่งข้อใด หรือ
ย่ น หรื อ ขยายระยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ก็ ไ ด้ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
การใช้อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีนี้เป็นการใช้อํานาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อํานาจไว้ อีกทั้งข้อเท็จจริงตามคําร้องรับฟังได้ว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้โอกาสผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว และได้ความจากทางไต่สวนว่าผู้ถูกร้อง
ส่วนใหญ่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คงมีเฉพาะผู้ถูกร้องบางรายที่
ไม่ได้ชี้แจงด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน กรณีถือได้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้โอกาสผู้ถูกร้องทุกคนแล้ว
ดัง นั้น การดํ า เนิ น การและการมี คํ าวิ นิ จฉั ย ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง จึง ชอบด้ ว ยรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ ว ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบีย บคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐
สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ ๒ บริ ษั ท ที่ ผู้ ถู ก ร้ อ ง คู่ ส มรสและบุ ต รของผู้ ถู ก ร้ อ งถื อ หุ้ น เป็ น บริ ษั ท
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ หรือไม่ และประเด็นที่ ๓ การถือหุ้นของผู้ถูกร้อง คู่สมรส
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และบุต ร ของผู้ ถูกร้องแต่ละรายเป็น การกระทํา อัน ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ นั้น เห็นสมควรรวมวินิจฉัยไปด้วยกัน โดยเห็นสมควรพิจารณาเป็นลําดับดังนี้
รัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับ
สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม” ข้อความที่ว่า “หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้า
เป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว...” แปลว่าห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่ว นหรือบริษัท ที่รับสัมปทานในลักษณะเป็น การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม ลําพังเป็น การถือหุ้นบริษัท ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐคงไม่ผิด ตามมาตรานี้ หากสัมปทาน
ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน มาตรานี้อยู่ในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ส่วนที่ ๒ ว่าด้วยการกระทําที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เป็นบทห้ามสมาชิกรัฐสภากระทําการ
อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของรัฐ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภา ผลประโยชน์ขัดกันจะก่อให้เกิดสถานการณ์ขาดจริยธรรมยากต่อการตัดสินใจ ทําให้ต้อง
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ มาตรานี้ต้องการป้องกันไม่ให้
สมาชิกรัฐสภาคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
ส่ว นหลักการของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๔) สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระทําการอัน เป็น การต้องห้า ม
ตามมาตรา ๔๘ ซึ่งมาตรา ๔๘ บัญญัติว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น
ในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเอง
หรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
ดังกล่าว เนื่องจากหลักการตามมาตรา ๔๘ บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชน
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ให้ปราศจากการครอบงําหรือการแทรกแซงจากผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มีอิท ธิพลจากอํานาจรัฐ
จึงห้ามผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน
หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับ
การเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น ในกิจการดังกล่าว และหลักการป้องกันว่าด้วยการกระทําที่เป็น การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ไม่ว่า
ในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่น เป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น แทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าว ได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือ
ถือหุ้นในกิจการดังกล่าว
การห้ามผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์ วิท ยุกระจายเสียง วิท ยุ
โทรทั ศ น์ หรื อ โทรคมนาคม นั้ น เป็ น หลั ก การเดี ย วกั น กั บ การห้ า มผู้ ดํ ารงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง
เป็ น เจ้ าของกิ จการ เนื่อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ มุ่ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของสื่ อมวลชน เพื่ อไม่ใ ห้ มี
การแทรกแซงหรือการครอบงําสื่อมวลชนจากผู้ดํา รงตําแหน่ง ทางการเมือง ซึ่งหากผู้ดํารงตําแหน่ ง
ทางการเมืองเป็นเจ้าของสื่อมวลชนเอง ก็จะทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสามารถที่จะเข้าไปครอบงํา
หรือแทรกแซงสื่อมวลชนได้โดยง่าย และจะไม่มีการตรวจสอบการใช้อํานาจตนเองหรือพรรคพวกของตนเอง
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระทําการครอบงําสื่อมวลชนเพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในทางส่วนตัวอันอาจทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางการเมือง และเพื่อให้สื่อมวลชนที่ควรจะ
เป็นอิสระและสามารถทําหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเป็นกลางโดยแท้จริง รัฐธรรมนูญจึงห้ามผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมื องเป็ น เจ้ าของกิจการหนัง สือพิ มพ์ วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ หรือโทรคมนาคม
สําหรับกรณีการถือหุ้นก็เช่นเดียวกันและรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคสาม ห้ามไม่ให้คู่สมรสและ
บุ ต รของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ คู่ ส มรสและบุ ต รของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดําเนินการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย
จากบทบั ญญั ติ การกระทํ าอั นต้ องห้ ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๔) ประกอบ
มาตรา ๔๘ นั้น สรุปได้ดังนี้
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๑. ต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
๒. ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
๓. ต้องไม่กระทําการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๔. ต้ อ งไม่ เ ป็ น เจ้ า ของกิ จ การหรื อ ถื อ หุ้ น ในกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน
หรื อจะดํา เนิ น การโดยวิ ธีก ารอื่ น ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมที่ สามารถบริห ารกิ จการดั งกล่ าวได้
ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว
สําหรับข้อความที่ว่า การดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ทําให้สามารถ
บริหารกิจการดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าวตามมาตรา ๔๘
กับการรับสัมปทาน การเข้าเป็นคู่สัญญา หรือการถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความหมายอย่างไร
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อห้ามมิให้กระทําการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว มีเจตนาห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กระทําการใด ๆ ที่สามารถใช้
หรือถูกใช้สถานภาพหรืออํานาจหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสียในบริษัทที่ประกอบกิจการอันเป็นการต้องห้าม
บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุ้นในบริษัท ที่แม้จะมิได้ประกอบกิจการ
อั น เป็ น การต้ อ งห้ า มโดยตรง แต่ ห ากบริ ษั ท นั้ น เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company)
เป็นจํานวนมากพอที่จะทําให้มีอํานาจครอบงํากิจการของบริษัทที่ประกอบกิจการอัน เป็นการต้องห้าม
ย่อมเป็นการกระทําโดยทางอ้อมตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ดังกล่าว
มีปัญ หาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐
มีเจตนารมณ์ในการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอย่างไร
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ กํ า หนดมาตรการเพื่ อ ไม่ ใ ห้
มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง โดยมาตรา ๒๖๕ บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
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สมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ห้ามมิให้รับหรือแทรกแซงหรือ
ก้าวก่ายการเข้า รับสัมปทานจากรั ฐ หน่ว ยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจหรือเข้าเป็ น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
หรือเป็น หุ้ น ส่ว นหรื อผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้น ส่ว นหรือบริษัท ที่รับ สัมปทานหรือเข้าเป็น คู่สัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ รวมทั้งห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว เจตนารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์มิชอบในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งคู่สมรส บุตร และบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่คู่สมรสและ
บุตรที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดําเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้กระทําการอันมีผลประโยชน์ขัดกันกล่าวคือ การกระทําที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์
ขาดจริยธรรมที่จะเป็นการยากต่อการตัดสินใจ ทําให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์สาธารณะที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ ไม่ต้องการให้มีการใช้อํานาจในตําแหน่ง จึงบัญญัติ
ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน
จากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
ไว้ในมาตรา ๒๖๕ เพราะเมื่อเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นตําแหน่งที่มีอิทธิพ ล
ซึ่งเป็น ฝ่ายนิติบัญ ญัติที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารและองค์กรอื่น ๆ ด้ว ย การใช้
ตําแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงฝ่ายบริหารในเรื่องของการได้มาซึ่งสัมปทานและเป็นคู่สัญญาในลักษณะ
ผูกขาดตัด ตอน หรือการใช้อํานาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย ซึ่งอาจมีผลให้กิจการของบริษัท ที่อยู่ใน
ขอบข่ายตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๔๘ ได้รับประโยชน์อันมีผลให้สมาชิกรัฐสภาได้รับประโยชน์
โดยทางอ้อมจากการถือหุ้นดังกล่าว หรือเข้าไปมีส่วนในการใช้ข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งหน้าที่แล้วไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้ตําแหน่งเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๔

อื่นได้ แต่หลักการดังกล่าวนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจําเป็น
ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติรับรองไว้ อันได้แก่สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง ที่บัญ ญัติ ว่า สิท ธิข องบุ คคลในทรั พ ย์ สิน ย่อ มได้รับ ความคุ้ม ครอง ขอบเขตแห่ งสิ ท ธิ แ ละ
การจํากัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การถือหุ้นอันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงต้องไม่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไปกว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
การถือหุ้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความหมายรวมถึง
การถือหุ้นก่อนที่จะดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วยหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นอกจากจะบัญญัติถึงการถือหุ้นของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองไว้ต ามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว ยังบัญ ญัติถึงกรณี
การถือหุ้นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไว้ในมาตรา ๒๖๙ ด้ว ย โดยมาตรา ๒๖๙ นอกจากจะ
บัญญัติห้ามนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทแล้ว ยังบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ให้คงไว้ซึ่ง
ความเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญประสงค์จะห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา คงไว้ซึ่งการถือหุ้นก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน ดังเช่น มาตรา ๒๖๙
สําหรับ การห้ ามนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีไ ม่ให้ถือ หุ้น และไม่ให้ คงไว้ ซึ่ง ความเป็น ผู้ถือหุ้ น
ดังกล่าวก็มิได้ห้ามเป็นการเด็ดขาด หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสงค์จะถือหุ้น ต่อไป กฎหมาย
ยังให้โอกาสแจ้ง ความประสงค์ต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นอกจากนี้ เกี่ยวกับผลของการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ ประกอบมาตรา ๔๘
ที่ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สิ้น สุด ลงตามมาตรา ๑๐๖ (๖)
และมาตรา ๑๑๙ (๕) นั้น บัญ ญัติให้สมาชิกภาพสิ้น สุด ลงเมื่อกระทําการอันเป็น การต้องห้ามแล้ว
ย่อมมีความหมายว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีสมาชิกภาพก่อน จึงจะสิ้นสภาพได้
การกระทําอันเป็นการต้องห้ามที่จะมีผลให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ จึงต้องเป็นการกระทําภายหลังจากมีสถานะ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายประสงค์จะห้ามรวมไปถึง
การกระทําก่อนมีสถานะทางการเมือง กฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น ตามมาตรา ๒๖๙
เป็นต้น
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เมื่อพิจารณาประกอบกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๑๕ ก็มิได้บัญ ญัติ
ห้ามการถือหุ้นในบริษัทตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) แต่อย่างใด
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว จึงไม่เป็นการต้องห้ามไม่ให้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
หากตีความว่าการถือหุ้นให้รวมถึงการคงไว้ซึ่งการถือหุ้นด้วย ย่อมจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา จะเริ่มตั้ง แต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา ในกรณีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา ตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๗
ด้วยเหตุผลดังวินิจฉัยมา การกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔)
และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ จึงไม่รวมถึงการถือหุ้นที่มีมาก่อนวันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา
ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ บริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ นั้น มีลักษณะอย่างไร
พิเคราะห์แ ล้ ว เห็ น ว่า บริษัท อัน มี ลักษณะต้ องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ นั้น แบ่งออกได้เป็น
๒ ประเภท คือ
(๑) บริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม
(๒) บริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
ที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่รัฐให้สิทธิกับเอกชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ของชาติหรือจากสิทธิประโยชน์อันเป็นสาธารณะ สัมปทานจึงรวมถึงประทานบัตรที่รัฐออกให้ด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการให้สิทธิอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือไม่ก็ตาม
สําหรับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปคือ ผู้ถูกร้องทั้งสี่สิบสี่รายกระทําการอันเป็นการต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะต้องห้าม
หรือไม่ แต่เห็นควรวินิจฉัยประเด็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก่อน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕ บัญญัติให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งหมายถึงวันเลือกตั้งทั่วไปซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๐ และยังรวมถึงวันเลือกตั้งใหม่ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยซึ่งในคดีนี้ได้แก่ วันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้น มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สําหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่
๒ มี น าคม ๒๕๕๑ แต่ สํ า หรั บ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ ม าจากการสรรหาให้ ส มาชิ ก ภาพเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา ซึ่งในคดีนี้ได้แก่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ในกรณีการถือหุ้นของนายกําธร พริ้งศุลกะ คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒๗ (นางนิภา พริ้งศุลกะ)
ที่ต ามคําร้องอ้างว่า ถือหุ้น บริษัท ทางด่ว นกรุง เทพ จํากัด (มหาชน) อัน เป็น การต้องห้ามหรือไม่
ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ฟังได้ว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒๗ มิได้ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ตามที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยมา แต่ถือหุ้น ในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒๗ ถือหุ้นบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มาก่อน
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงไม่เป็น การต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม
สําหรับผู้ถูกร้องที่ ๑ ถึงที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๙ ที่ ๓๑ ถึงที่ ๓๒ ที่ ๓๔ ถึงที่
๓๙ ที่ ๔๑ ที่ ๔๓ และที่ ๔๕ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เป็นผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งหรือสรรหาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี แม้จะยังคงถือหุ้นไว้หลังจากมีสมาชิกภาพเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ตาม ก็ไม่เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘
ส่วนผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ที่ ๓๐ ที่ ๓๓ ที่ ๔๐ ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้ อ เท็ จ จริ ง ฟั ง ได้ ว่ า ได้ ม าซึ่ ง หุ้ น ของบริ ษั ท ที่ ถู ก กล่ า วหา มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม
ประกอบมาตรา ๔๘ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากที่เริ่มมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดย
ผู้ถู ก ร้ องที่ ๑๙ (นายสมเกี ย รติ ฉัน ทวานิ ช ) ได้ ซื้ อหุ้ น บริ ษัท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ หุ้น วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ หุ้น
และวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) ที่ส่งให้แก่ผู้ถูกร้องที่ ๑๙ เอกสารท้ายบันทึกถ้อยคํายืนยัน
ข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
ผู้ถูกร้องที่ ๓๐ (นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร) คู่สมรส คือ นางนลินี ด่านชัยวิจิตร ได้ซื้อหุ้น
ของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน
๑,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามบันทึกถ้อยคํายืน ยันข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องที่ ๓๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๓ และหนังสือแจ้งรายละเอียดวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่แนบท้ายบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกร้องดังกล่าว
ผู้ถูกร้องที่ ๓๓ (นางมลิวัลย์ ธัญ ญสกุลกิจ) ได้ซื้อหุ้นของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐๐ หุ้น วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐๐ หุ้น
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐๐ หุ้น วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐๐ หุ้น
และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๐๐๐ หุ้น นอกจากนี้ ยังซื้อหุ้นของบริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิต ปิโ ตรเลีย ม จํากัด (มหาชน) เมื่อวัน ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๐๐๐ หุ้น วัน ที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐๐ หุ้น และวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ จํานวน ๒,๐๐๐ หุ้น ทั้งในวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ยังได้ซื้อหุ้นของบริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุ้น
ปรากฏตามรายการซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารท้ายคําชี้แจงของผู้ถูกร้องที่ ๓๓ ต่อคณะกรรมการไต่สวน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลข ๓ หมายเลข ๕ และหมายเลข ๙ ตามลําดับ
ผู้ถูกร้องที่ ๔๐ (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) คู่สมรส คือ นางกาญจนา วงศ์ไตรรัตน์ ได้ซื้อหุ้น
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน
๑๐,๐๐๐ หุ้น วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ หุ้น วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น และวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามคําแถลงการณ์ปิดคดีของผู้ถูกร้องที่ ๔๐ หน้า ๑๐ และ ๑๓
ประกอบคํ า ชี้แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ลงวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ ผู้ ถู ก ร้ อ งยื่น ต่ อ ประธาน
อนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรายการซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารแนบท้าย
คําชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว แผ่นที่ ๑
ผู้ถูกร้องที่ ๔๒ (ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พ านิช) ได้ซื้อหุ้น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ในช่วงเดือนมิถุน ายน ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้า ๔ ที่ผู้ถูกร้องที่ ๔๒ ทํายื่นต่อประธานคณะกรรมการไต่สวนของ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสอดคล้องกับบันทึกคําให้การของนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผู้จัดการสํานักกฎหมาย
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต่อคณะกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และบัญชีการถือหุ้นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน้า ๒/๒
ผู้ถูกร้องที่ ๔๔ (หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี) ได้ซื้อหุ้นบริษัท ไทยเทเลโฟน
แอนด์ เทเลคอมมิ ว นิ เคชั่น จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งปั จจุ บั น เปลี่ ย นชื่ อเป็น บริษั ท ที ที แ อนด์ ที จํา กั ด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามบัน ทึกถ้อยคํายืน ยัน
ข้อเท็จจริง ของผู้ถูกร้องที่ ๔๔ ส่ว นที่ผู้ถูกร้องที่ ๔๔ อ้างว่า เป็น หุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนดํารงตําแหน่ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น กลับปรากฏจากบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกร้องที่ ๔๔ ที่ให้ไว้แก่ประธานกรรมการ
ไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ตั้งแต่วันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ ๔๔ ได้หุ้นดังกล่าวมาหลังจากเริ่มมีสมาชิกภาพ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
ดังนั้น การถือหุ้นของผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ที่ ๓๓ ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการถือหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๓๐ และที่ ๔๐ เป็นการถือหุ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกร้องทั้งหก
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
กรณีจึงมีปัญหาว่าบริษัทที่ผู้ถูกร้องทั้งหกถือหุ้นภายหลังจากมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แล้วนั้น เป็นบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ
(๔) ประกอบมาตรา ๔๘ หรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จดทะเบีย นจัด ตั้งเป็น บริษัทมหาชน
จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๔ โดยการแปรรู ป จากการปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น ใหญ่ในสัดส่ว นร้อยละ
๕๑.๔๙ ของทุน จดทะเบีย น บริษั ท ดํา เนิน ธุร กิ จที่ เกี่ย วกับ กิจการปิโ ตรเลี ย มรวมถึงการจั ด หาและ
จัดจําหน่ายปิโตรเลียมการจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติจากทั้งในและต่างประเทศ การแยกก๊าซธรรมชาติและ
จัดจําหน่าย แม้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มิใช่บริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มี
ลักษณะผูก ขาดตั ด ตอนก็ต าม แต่ บริษั ท ปตท. จํ ากั ด (มหาชน) เป็น บริ ษัท ผู้ล งทุ น ในบริษั ท อื่ น
(Holding Company) เช่น ถือหุ้นในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับสัมปทานในการสํารวจและขุดเจาะน้ํามันจากกระทรวงพลังงานร้อยละ ๖๕.๔๒ หรือถือหุ้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ในบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับสัมปทานในการผลิตและจําหน่ายน้ําประปา ไฟฟ้า
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมและกระทรวงพลังงาน ตามลําดับ จํานวนร้อยละ
๔๙.๑๖ อันเป็นจํานวนที่มากพอที่จะครอบงํากิจการได้ เมื่อบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ
จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) การถือหุ้นในบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) จึงเป็นการถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามโดยอ้อม
สําหรับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม โดยได้รับสัมปทานในการสํารวจและขุดเจาะน้ํามันจากกระทรวงพลังงาน จึงเป็นบริษัท
อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ส่ว นบริ ษัท ที ที แ อนด์ ที จํ า กั ด (มหาชน) เป็ น นิ ติ บุ คคลที่ อ ยู่ ภายใต้ การกํ า กั บดู แ ลของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือให้เป็นผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) ดังนั้น จึงเห็นว่า
บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม และเมื่อพิจารณาลักษณะ
ของสัญญาดังกล่าวเห็นว่า มีการทําสัญญาระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
และบริ ษัท ที ที แ อนด์ ที จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ง เป็น เอกชน บริ ษัท ที ทีแ อนด์ ที จํา กั ด (มหาชน)
ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ลงทุนสร้างและบํารุงรักษา อุปกรณ์ในระบบและดําเนินกิจการด้ว ยตัว บริษัทเอง
สัญญาสัมปทานมีกําหนดระยะเวลา ๒๕ ปี การแสวงหาผลประโยชน์ในสัมปทานเป็นการเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้โ ทรศัพ ท์พื้น ฐานในเขตภูมิภาค ซึ่งเป็น ไปตามอัต ราที่กําหนด กิจการของบริษัท อยู่ภายใต้
กฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสีย ง
วิท ยุ โ ทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบั ญ ญั ติ การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเห็นว่า บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
ดัง นั้ น บริษั ท ที ที แ อนด์ ที จํา กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท ที่ป ระกอบกิจ การโทรคมนาคมและเป็ น
บริษั ท ที่ ได้ รับสั มปทาน สัญ ญาสัม ปทานดั งกล่า ว จึง มีลั กษณะผู กขาดตัด ตอน ตามที่บั ญ ญั ติไ ว้ใ น
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)
ประกอบมาตรา ๔๘
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ดังนั้น การถือหุ้นของผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ที่ ๓๐ ที่ ๓๓ ที่ ๔๐ ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ หรือ
คู่สมรส จึงเป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และ
วรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ แล้วแต่กรณี
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง ได้ วิ นิ จ ฉั ย มา ผู้ ถู ก ร้ อ งที่ ๑๙ ที่ ๓๓ และที่ ๔๒ กระทํ า การอั น เป็ น
การต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
ผู้ถูกร้องที่ ๓๐ และที่ ๔๐ กระทําการอันเป็น การต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ
วรรคสาม ส่วนผู้ถูกร้องที่ ๔๔ กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบ
มาตรา ๔๘ อันเป็น เหตุให้สมาชิกภาพของนายสมเกีย รติ ฉัน ทวานิช ผู้ถูกร้องที่ ๑๙ นายเกื้อกูล
ด่านชัย วิจิตร ผู้ถูกร้องที่ ๓๐ นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ผู้ถูกร้องที่ ๓๓ นายบุญจง วงศ์ไตรรัต น์
ผู้ถูกร้องที่ ๔๐ ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช ผู้ถูกร้องที่ ๔๒ และหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา (ไชยันต์)
ปกมนตรี ผู้ถูกร้องที่ ๔๔ สิ้น สุดลง ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๖ (๖) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

