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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 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 เป็น เหตุให้สมาชิก ภาพ
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง การดํ า เนิ น การและการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ บั ญ ญั ติ ว่ า
“สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้น สุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑)
หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคําร้อง
ส่งคําร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภา
ที่ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุด ลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้น
เป็ น สมาชิ ก และให้ ป ระธานแห่ ง สภานั้ น ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ตามวรรคหนึ่ ง
และวรรคสอง”
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มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง บัญญัติว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ งสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา
พระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยพรรคการเมื อง พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง”
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) บัญญัติว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้…(๕)
สืบ สวนสอบสวนเพื่ อ หาข้อ เท็ จ จริง และวินิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาหรื อ ข้ อโต้ แ ย้ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐
บัญ ญั ติ ว่ า “ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี อํา นาจหน้ า ที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ . .. (๑๐) สื บ สวนสอบสวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (๑๑)
ส่่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง หรือส่งเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าความเป็็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง”
พิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน
เพื่อดําเนินการไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕)
ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐ (๑๐) และ (๑๑) พิจารณารายงานการไต่ส วนแล้ว รั บฟัง ข้อเท็จจริงตามการไต่สวน
และมีคําสั่งตามมติในการประชุมครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ มติในการประชุม
ครั้ง ที่ ๗๙/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และมติ ในการประชุม ครั้ งที่ ๙๙/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ส่งเรื่องไปยังประธานวุฒิสภา ผู้ร้องที่ ๑ และประธานสภาผู้แทนราษฎร
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ผู้ร้องที่ ๒ และผู้ร้องที่ ๓ เพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องรวม ๔๕ คน แล้ว จึงเห็นว่าการดําเนินการและ
การมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว
ประเด็นที่สอง บริษัทที่ผู้ถูกร้อง คู่สมรสและบุตรของผู้ถูกร้อง ถือหุ้นเป็นบริษัทอันต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)
และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ หรือไม่
บริษัทที่ผู้ถูกร้องคู่สมรสและบุตรทั้งหมดถือหุ้น จํานวน ๓๓ บริษัท ปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้
ดังนี้
(๑) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม การสื่อสาร ตลอดจนซื้อขาย นําเข้า ส่งออก เครื่องโทรคมนาคม รวมทั้งดําเนิน การ
ติด ตั้ ง ระบบชุม สายโทรศัพ ท์ แ ละระบบอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม บริ ษั ท ประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
โดยอาศัยสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ที่ทํากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ และสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ที่บริษัท
ย่อยคือ บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ทํากับการสื่อสารแห่ง ประเทศไทยเมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙
เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๒) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่าย ปูน ซีเมนต์
คอนกรีตผสมเสร็จและเม็ดพลาสติก มีกิจการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับกําจัดกากอุตสาหกรรม ธุรกิจ
สถานีให้บริการน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ หินปูน และหินดานจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จํานวน
๒๙ ประทานบัตร โดยประทานบัตรที่บริษัทได้รบั เป็นพื้นที่เพื่อทําการเหมืองแร่ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสําคัญ
ในการผลิตปูนซีเมนต์ โดยเสียค่าภาคหลวงตอบแทนรัฐตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นบริษัท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน้ํา โดยได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสัญญามีกําหนดอายุ ๒๕ ปี ไม่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๔) บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักคือ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ครบวงจรจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัท ได้ก่อตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิต ไฟฟ้าไว้ใช้ในกิจการของบริษัท
และได้ขยายบริการไฟฟ้าให้แก่โรงงานต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทได้รับสัมปทานกิจการไฟฟ้าจาก
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ซึ่งต่อมา
ได้เปลี่ยนเป็นใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับสัมปทานประกอบกิจการน้ําประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับดังกล่าว โดยการควบคุมดูแลของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๕) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ถือหุ้น ใหญ่ในอัต ราร้อยละ ๔๕ ลักษณะการประกอบธุร กิจของบริษัท เป็นการลงทุน ในบริษัท ย่อย
และกิจการร่ว มค้าในรูปแบบของบริษัท โฮลดิ้ง โดยมีร ายได้หลักมาจากเงิน ปันผลของบริษัท ที่ลงทุน
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นหลัก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) ไม่ได้รับสัมปทานจากรัฐ แต่ถือหุ้นในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด และ บริษัท
ราชบุรพี ลังงาน จํากัด ในอัตราร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด รับสัมปทานกิจการ
ไฟฟ้ าจากกระทรวงมหาดไทย และบริษั ท ราชบุรีพ ลัง งาน จํ ากั ด รั บสั มปทานกิ จการไฟฟ้า จาก
กระทรวงพลังงาน ไม่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๖) บริษัท ทางด่ว นกรุง เทพ จํากัด (มหาชน) ทําสัญ ญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒
กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและบริหารงานทางด่วน ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ บริษัทได้จดทะเบีย นเป็นบริษัทมหาชนจํากัด สัญญาโครงการระบบทางด่ว น ขั้นที่ ๒
มีอายุสญ
ั ญา ๓๐ ปี นับแต่วันเริ่มก่อสร้าง เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒)
(๗) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในการประกอบกิจการดาวเทีย มสื่อสาร
และเป็นผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมและบริการเกี่ยวเนื่อง โดยได้รับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคม
(ปัจจุบัน คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ให้ดําเนินกิจการให้บริการช่องสัญญาณ
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ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัทได้จัดส่งและให้บริการดาวเทียมไทยคม จํานวนทั้งสิ้น
๕ ดวง นอกจากนั้น บริษัทได้ทําสัญญากับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจให้เช่าช่องสัญ ญาณดาวเทีย ม
เป็นสัญญาใช้ทรานส์พอนเดอร์ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๘) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมรวมถึงการจัดหา
และจัดจําหน่ายปิโตรเลียม การจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติจากทั้งในและต่างประเทศ การแยกก๊าซ
ธรรมชาติและจัดจําหน่าย ถือหุ้นในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วน
เกินกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้า
น้ําพอง กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งสัญ ญาจะมีผลบังคับจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๕ และ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามลําดับ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๙) บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ได้ทําสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการ
โทรศัพ ท์หนึ่งล้านเลขหมายในเขตโทรศัพ ท์ภูมิภาคกับองค์การโทรศัพ ท์แ ห่ง ประเทศไทยเมื่อวัน ที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โดยบริษัทเป็นผู้ดําเนินการ
และบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ มีอายุสัมปทาน ๒๕ ปี นับจากวันเริ่มดําเนินการส่งมอบอุปกรณ์ครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๑๐) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับสัมปทานปิโตรเลียมเพื่อการสํารวจ พัฒนา
และผลิตจากกระทรวงพลังงานตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ จํานวน
ทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ โดยบริษัท มีหน้าที่เสีย ค่าภาคหลวงให้แ ก่รัฐตามพระราชบัญ ญัติปิโ ตรเลีย ม ฯ
และมีสิทธิขายปิโตรเลียมซึ่งได้แก่น้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยขายให้แก่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทนี้ ในสัดส่วน
ร้อยละ ๖๕.๔๒ ณ วัน ที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ เป็น บริษั ท ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
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(๑๑) บริ ษัท ผลิ ต ไฟฟ้ า จํ ากั ด (มหาชน) เป็น ผู้ผ ลิต ไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่ร ายแรกของ
ประเทศไทย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงานแบบเอกชนเพื่อลดภาระ
การลงทุนของภาครัฐ ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยประกอบธุรกิจหลัก
ในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการ
ด้านพลังงาน บริษัทไม่ได้รับสัมปทานจากรัฐ แต่ถือหุ้นในบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จํากัด และ บริษัท
ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด ในอัตราร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยบริษัทย่อยทั้งสองได้รับสัมปทานกิจการไฟฟ้าจาก
กระทรวงมหาดไทย ไม่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๑๒) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลัก เป็นผู้ประกอบการ
รถไฟฟ้ า ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (BTS) ซึ่ ง เป็น รถไฟฟ้ า ยกระดั บ จํ า นวน ๒ เส้น ทางในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทเป็นผู้จัดให้มีและประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๑๕ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ ได้ทําสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
กับกรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒)
(๑๓) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการโทรคมนาคม ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอื่น ๆ
เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันและแทนกันกับบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)
ประกอบมาตรา ๔๘
(๑๔) บริษัท ผู้จัดการ จํากัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดทําหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ และนิตยสารผู้จัดการ ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
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บริษัทเด็ดขาดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๑๕) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการประเภท
ให้บริการด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ระบบเซลลูล่า ได้ทําสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่ ากับการสื่ อสารแห่งประเทศไทย ตามสั ญ ญาเลขที่ ๓/๒๕๓๓ ลงวัน ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ (ปัจจุบัน การสื่อสารแห่งประเทศไทยแปรสภาพเป็นบริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เมื่อวัน ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖) เป็น บริษั ท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๑๖) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์ นําเข้าและผลิตการ์ตูนเพื่อการศึกษา โดยประกอบกิจการแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่หนึ่ง กิจการด้านสื่อกระจายภาพและสื่อกระจายเสียงโดยดําเนินงานสถานีข่าวเนชั่นแชนแนล
ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในโทรทัศน์สถานีต่าง ๆ ผลิตรายการวิทยุ ลักษณะที่สอง กิจการหนังสือพิมพ์
เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็น ต้น ลักษณะที่สาม กิจการด้านการพิมพ์
และลักษณะที่สี่ กิจการด้านอื่น ๆ เช่น เป็นตัวแทนขายโฆษณา เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๑๗) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและธุร กิจอื่น
ที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงการให้บริการแพร่ภาพและเสียงหรืออื่นใด มีธุรกิจหลักที่ดําเนินการเอง
ได้แก่ กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสํานักข่าวไทย และร่วมดําเนิน
กิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่น ๆ ภายใต้สัญ ญาร่วมดําเนิน กิจการ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๑๘) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจให้บริการติดต่อสื่อสาร
ครบวงจร เช่น โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนําแสง เป็นต้น รวมทั้งจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบ
คอมพิว เตอร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็น บริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
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(๑๙) บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการไฟฟ้าโดยได้รับสัมปทาน
ประกอบกิ จ การไฟฟ้ า ในเขตพื้น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง นิ ค มอุ ต สาหกรรม
ตะวันออก จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ได้เข้าเป็นคู่สัญญา
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ ๔๔/๑-๑๕-๗๕๐๑ ลงวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๔๑ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ ๔๔/๑-๑๕-๗๕๐๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๑
ไม่เป็น บริษัท ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบ
มาตรา ๔๘
(๒๐) บริษัท รถไฟฟ้ากรุง เทพ จํากัด (มหาชน) เข้าร่ว มประมูลสัมปทานโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยดําเนินการออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ รวมทั้งดําเนินการ
และบํา รุงรักษาระบบรถไฟฟ้า และได้ รับความเห็น ชอบจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ ๒๘ มีน าคม
๒๕๔๓ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว บริษัทได้ทําสัญญา
สัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็น บริษัท ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒)
(๒๑) บริษัท พี. ที. เอ.คอนสตรัคชั่น จํากัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและโรงโม่หิน
โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่บริษัทมีสิทธิครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์
ทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จํานวน ๓ ประทานบัตร มีอายุ
๑๐ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๒๒) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์
และสินค้าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ บริษัท ฯ ได้รับประทานบัตรทําเหมืองหินอุต สาหกรรมชนิด หินดินดาน
(เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) จํานวน ๔๙ แปลง อายุประทานบัตรตั้งแต่ ๑๐ ปีถึง ๒๕ ปี เป็นบริษัท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๒๓) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์
และสินค้าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และให้บริการรับกําจัดขยะและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท
ได้รับประทานบัตรในการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)
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ที่อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จํานวน ๓๕ แปลง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จํานวน
๔ แปลง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๓ แปลง อายุประทานบัตรไม่เกิน ๒๕ ปี เป็นบริษัท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๒๔) บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า บริษัท ได้รับประทาน
บัตรทําเหมืองแร่ถ่านหินและบอลเคลย์ ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวน ๑๐ แปลง อายุประทานบัตรไม่เกิน
๒๕ ปี ประทานบัต รหมดอายุแล้ว จํานวน ๓ แปลง เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๒๕) บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากัด ประกอบธุรกิจด้านการทําเหมืองหินอ่อน ปัจจุบันไม่ได้
ประกอบกิจการ โดยหยุดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ บริษัทได้รับประทานบัตรทําเหมืองแร่หินอ่อน
ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวน ๕ แปลง อายุประทานบัตร ๒๕ ปี ซึ่งได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๒๖) บริ ษัท อิ น เทอร์ เน็ ต ประเทศไทย จํา กัด (มหาชน) ประกอบกิ จการโทรคมนาคม
ประเภทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแ ลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทําสัญ ญาดําเนิน การ
ให้ บ ริก ารอิ น เทอร์เ น็ ต กั บ การสื่อ สารแห่ง ประเทศไทย เมื่ อวั น ที่ ๙ ตุล าคม ๒๕๔๐ เป็ น บริ ษั ท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๒๗) บริษัท อีคอนนิวส์ จํากัด ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ อีคอนนิวส์ นําเสนอข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ปัจจุบันได้หยุดกิจการแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นบริษัท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๒๘) บริษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์วิ ส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบ NMT 900 และ GSM ทั่วประเทศ ตามสัญญาที่ทํากับองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย คือสัญ ญาอนุญ าตให้ดําเนิน กิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๓๓ สัญญามีกําหนดเวลา ๒๐ ปี ต่อมาได้มีการขยายอายุสัญญาเป็น ๒๕ ปี เป็นบริษัทที่ประกอบ
กิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๒๙) บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม
เป็นผู้ให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ ระบบ Trunked Mobile ตามสัญญาที่ทํากับการสื่อสาร
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แห่ง ประเทศไทย คือสั ญ ญาดํา เนิน การให้ บริก ารวิท ยุ ค มนาคมเฉพาะกิจ ระบบ Trunked Mobile
เมื่ อ วั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๕ สั ญ ญามี กํ า หนดเวลา ๑๕ ปี เป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๓๐) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์
บริษัทได้รับประทานบัตรในการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)
ในพื้นที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จํานวน ๑๐ แปลง อายุประทานบัตร
ไม่เกิน ๒๕ ปี เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓๑) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย จํากัด
(มหาชน) เคยได้รับประทานบัตรเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานในท้องที่จังหวัดสระบุรี จํานวน ๒๖ แปลง
แต่ต่อมาศาลจังหวัดระยองได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) โอนประทานบัตร
ดังกล่าวให้กับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และได้มีการโอนประทานบัตร เมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ บริษัทประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่นน้ํามัน และไฟฟ้า เป็นบริษัท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓๒) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ได้ทําสัญญาดําเนินการให้บริการรับ-ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ และต่อมา
บริ ษั ท ได้รั บ อนุ มัติ จ ากการสื่ อ สารแห่ งประเทศไทยให้ บ ริ ก ารรั บ – ส่ ง สั ญ ญาณบริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต
ผ่านดาวเทียมแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา
๒๒ ปี โดยจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
(๓๓) บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือส่งวิทยุ
โทรทัศน์และเคเบิลทีวี โดยการส่งหรือรับภาพด้วยคลื่นความถี่ โดยวิธีการแพร่กระจายไปในบรรยากาศ
หรือวิธีการใช้สายหรือสื่อนําไฟฟ้า ได้ทําสัญ ญากับองค์การสื่อสารมวลชนแห่ง ประเทศไทย จํานวน
๒ ฉบับ คือ สัญญาร่วมดําเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (ระบบผ่านดาวเทียม
และระบบเคเบิล) ตามสัญญาลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๒ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๔๑ และสัญญาร่วมดําเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก
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ตามสัญญาลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
เมื่อพิจารณาแล้ว เห็น ว่า บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีน ายเจือ ราชสีห์
(ผู้ถูกร้องที่ ๒๕) และนายไพโรจน์ ตันบรรจง (ผู้ถูกร้องที่ ๓๙) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)
จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีนายบุญชัย โชควัฒนา (ผู้ถูกร้องที่ ๓) และ นางปานหทัย เสรีรักษ์ (ผู้ถูกร้องที่ ๓๗)
เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี นางพรพันธ์ บุณยรัตพันธุ์ (ผู้ถูกร้องที่ ๕)
นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ (ผู้ถูกร้องที่ ๑๐) พลตํารวจเอก โกวิท ภักดีภูมิ (ผู้ถูกร้องที่ ๑๒) และ
นางอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ (ผู้ถูกร้องที่ ๑๖) เป็น ผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิต ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งมีน ายสมชาย แสวงการ (ผู้ถูกร้องที่ ๖) เป็น ผู้ถือหุ้น และบริษัท ผลิต ไฟฟ้า จํากัด
(มหาชน) ซึ่งมีนายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง (ผู้ถูกร้องที่ ๑๑) นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ (ผู้ถูกร้องที่ ๒๒)
และนายสัมพัน ธ์ ทองสมัคร (ผู้ถูกร้องที่ ๒๓) เป็น ผู้ถือหุ้น รวมจํานวน ๕ บริษัท ไม่เป็นบริษัท
ที่ประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
ประเด็นที่สาม การถือหุ้นของผู้ถูกร้อง คู่สมรส บุตร ของผู้ถูกร้องแต่ละรายเป็นการกระทํา
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง... (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับ
สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อัน มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม” และ “...(๔) ไม่กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘”
มาตรา ๒๖๕ วรรคสาม บัญ ญัติว่า “ให้นําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับ
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตร
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนิน การในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดําเนินการ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย”
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มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้
ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว”
กรณีบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้าเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม
ในนามตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือดําเนินการอื่นที่สามารถบริหารกิจการ
ดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องมีมาตรการ
มิใ ห้มี ก ารครอบงํ า สื่อ เพื่ อ ป้อ งกั น มิใ ห้ บุค คลดั งกล่ าวเข้ า แทรกแซงสื่ อในการนํ าเสนอข่ าวหรื อ แสดง
ความคิดเห็นโดยสุจริต
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๖๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ได้บัญญัติไว้ใน “หมวดที่ ๑๒ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทําที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์” มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิด ความเสีย หายแก่รัฐหรือการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คู่สมรส บุตร และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตร
ที่ดําเนิน การในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่ว มดําเนิน การ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทําการ โดยบัญญัติให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใด รับ หรือแทรกแซง หรือ
ก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม หรือรับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรื อ เป็น เจ้ า ของกิ จ การ หรื อ ถื อ หุ้น ในกิ จการหนัง สื อ พิ มพ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง หรือ โทรคมนาคม
ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น หรือดําเนินการโดยวิธีอื่นไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ ม เป็ น หลั ก การคงเดิ ม ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
แต่เปลี่ยนแปลงให้ครอบคลุมถึงมาตรา ๔๘ พร้อมทั้งขยายบังคับบุคคลจากเดิมบังคับใช้เฉพาะสมาชิก
รัฐสภาเท่านั้น โดยเพิ่มเติมให้บังคับใช้ถึงคู่สมรส บุต ร และบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก
รัฐสภาด้วย
ส่วนคําว่า “ผลประโยชน์ขัดกัน” หมายความถึง การได้หรือการเสียประโยชน์ฝ่ายหนึ่งย่อมได้แก่
การเสียหรือการได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดสถานการณ์ท้าทายจริยธรรมยากแก่การตัดสินใจ
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ทําให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์สาธารณะเมื่อผู้ดํารงตําแหน่ง
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวของตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ การขัด กันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตัว
กับ การใช้ อํ า นาจในตํ า แหน่ ง หน้ าที่ จึ ง ขั ด กั น ในลั ก ษณะที่ ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนได้ ม าจากการเสี ย ไป
ซึ่งประโยชน์สาธารณะ
บทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) เป็นหลักการคงเดิมแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุท ธศักราช ๒๕๓๘ ได้บัญญัติกฎหมายในลักษณะเดีย วกัน แต่มีคําว่า
“คงถือไว้” ซึ่งสัมปทานของรัฐ หรือคู่สัญ ญา จึงหมายความว่า ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ ก่ อ นหรื อ เมื่ อ เข้ า มาสู่ ตํ า แหน่ ง ก็ ใ ห้ ค งถื อ ไว้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ...” เห็นได้ว่าหากรัฐธรรมนูญ
มีเจตนารมณ์ห้ามมิให้คงไว้ซึ่งหุ้น ตั้ง แต่ก่อนหรือเมื่ อเข้ามาสู่ตําแหน่งย่อมต้องกําหนดไว้อย่างชัด เจน
เช่ น เดี ย วกั บ การดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ตามมาตรา ๒๖๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่อนุวัติการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๙ อันเป็นฐานของการบัญญัติ
การไม่เป็น หุ้นส่ว นหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้น ส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๖๙
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับปัจจุบัน
โดยที่มาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้รัฐมนตรีสามารถเป็นหุ้นส่วนจําพวก
จํากัดความรับผิดได้ไม่เกินร้อยละห้าของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้น หรือเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทนั้น และหากรัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์
จากการเป็น หุ้น ส่ ว นหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้น ส่ว นหรื อบริษัท ในส่ว นที่เ กิน กว่าร้อยละห้ าตามมาตรา ๔
ก็สามารถกระทําได้โดยแจ้งเป็น หนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และโอนหุ้น ส่ว นหรือหุ้น ในห้างหุ้น ส่ว น
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หรือบริษัทนั้นให้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดําเนินการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ ส่วนที่ ๒ การกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่มุ่งจํากัดกรอบในการเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์สาธารณะ ในการมีส่วนได้ส่วนเสียอันจะก่อให้เกิด
การท้ าทายต่อ จริ ย ธรรมที่ย ากแก่ การตั ด สิน ใจระหว่ างผลประโยชน์ ส่ว นตนกั บ ประโยชน์ส าธารณะ
ซึ่งหมายถึงว่า ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ในลักษณะที่จะทําให้มีอํานาจในการตัดสินใจที่จะเลือกการได้หรือเสียประโยชน์
แทนห้ างหุ้ น ส่ ว นหรือ บริ ษัท ที่ เป็ น ประโยชน์ส่ ว นตนหรื อสาธารณะได้ ประกอบกั บพระราชบัญ ญั ติ
การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีสามารถถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
จํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน
จํากัดหรือหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทนั้นแล้ว ดังนั้น การกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘
จึงไม่รวมถึงการถือหุ้นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่มีมาก่อนวันเลือกตั้งหรือวัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
จากข้ อ เท็ จ จริ ง การที่ผู้ ถูก ร้ อง คู่ ส มรส หรือ บุต รของผู้ถู ก ร้อ ง จํ านวน ๓๒ คน ได้ แ ก่
ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๑ ที่ ๒๔ ถึงที่ ๒๙ ที่ ๓๑
ที่ ๓๒ ที่ ๓๔ ถึงที่ ๓๘ ที่ ๔๑ ที่ ๔๓ และที่ ๔๕ (ยกเว้น ผู้ถูกร้องที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๒๒
ที่ ๒๓ และที่ ๓๙ รวม ๖ คน ที่ถือหุ้น เพีย งบริษัท เดีย วและเป็น บริษัท ที่ไม่ประกอบกิจการอัน มี
ลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ และผู้ถูกร้อง
ที่ ๑๗ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําสั่งให้จําหน่ายคําร้องไปแล้ว) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทตามคําร้องของผู้ร้อง
ที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบ
มาตรา ๔๘ แต่เป็นการถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวก่อนเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และได้ถือครองไว้หลังเข้าดํารงตําแหน่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการถือหุ้น
ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อบริ ษั ท จํา นวนน้ อ ย โดยในทางไต่ ส วนก็ ไ ม่มี พ ฤติก ารณ์ ใด ๆ ที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง
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การมีอํานาจบริหารครอบงํากิจการตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาก็มีโอกาสที่จะมีประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์น้อยกว่านายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ในขณะที่น ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสามารถคงไว้ซึ่งความเป็น หุ้น ส่วนหรือผู้ถือหุ้น ใน
ห้างหุ้น ส่วนหรือบริษัท ต่อไปได้ไม่เกินร้อยละห้าของทุนทั้งหมด หรือไม่เกิน ร้อยละห้าของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัท นั้น หรือสามารถจะถือหุ้น เกิน กว่าจํานวนร้อยละห้าได้หากโอนหุ้น นั้น
ให้ นิ ติ บุ ค คลที่ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การแทน หรื อ แจ้ ง ความประสงค์ ต่ อ ประธานกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๖ การกระทํ า ดั ง กล่ า วของผู้ ถู กร้ อ งทั้ ง ๓๒ คน จึ ง มิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะเป็ น
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คู่สมรส บุตร และบุคคลอื่น
ซึ่ง มิ ใ ช่ คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะผู้ ถูก ใช้ ผู้ ร่ ว มดํ าเนิ น การหรื อ ผู้ ได้ รั บ มอบหมายให้
กระทําการ การได้หรือการเสีย ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งย่อมได้แก่การเสีย หรือการได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่ง จะก่ อให้เ กิ ด สถานการณ์ท้ าทายต่ อ จริ ย ธรรมยากแก่ ก ารตัด สิ น ใจ ระหว่า งประโยชน์ ส่ว นตัว กั บ
ประโยชน์สาธารณะเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งคํานึงถึงประโยชน์ส่ว นตัวของตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว กั บ การใช้ อํ า นาจในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด กั น
แห่ ง ผลประโยชน์ ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ จึ ง ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ส มาชิ ก ภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๓๒ คน ได้แก่ ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔
ที่ ๗ ถึงที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๑ ที่ ๒๔ ถึงที่ ๒๙ ที่ ๓๑ ที่ ๓๒ ที่ ๓๔ ถึงที่ ๓๘
ที่ ๔๑ ที่ ๔๓ และที่ ๔๕ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๖) และมาตรา ๑๑๙ (๕)
สําหรับผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ที่ ๓๐ ที่ ๓๓ ที่ ๔๐ ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ รวม ๖ คน ซึ่งได้มา
ซึ่ ง หุ้ น หลั งการเข้ าดํ ารงตํ าแหน่ งสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร เมื่ อพิ จารณาบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ ง (๒) แล้ ว เป็น หลั กการคงเดิม ไว้ แ ต่ ไ ด้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงถ้ อยคํ า เช่ น
รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศั กราช ๒๔๙๒ หรื อรั ฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน แต่มีคําว่า “คงถือไว้”
ซึ่งสัมปทานของรัฐ หรือคู่สัญญาจึงหมายความว่า ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
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ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนหรือเมื่อเข้ามาสู่ตําแหน่งก็ยังคงถือไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ...” เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ไม่ห้ามการคงไว้ซึ่งหุ้นที่ถือไว้
ก่อนการเข้ามาสู่ตําแหน่ง แต่ห้ามการเข้าเป็น หุ้น ส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่ว นหรือบริษัท เมื่อเข้าสู่
ตําแหน่งแล้ว
การที่บทบัญ ญัติข องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ที่ บัญ ญั ติใ ห้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็น การผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้น ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕
นี้ได้นํามาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ แล้วจะเห็นได้ว่า
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มุ่งประสงค์ที่จะห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ที่เมื่อเข้าสู่ตําแหน่งแล้วไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าการรับหรือแทรกแซง
หรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว หรือจะเข้าเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการ
ดังกล่าว ได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งกําหนดกรอบในการควบคุม
การดําเนินการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อให้มีการใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปโดยโปร่งใสและสุจริต
หรือไม่อาจแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ได้
จากข้อเท็จจริงในทางไต่สวนปรากฏว่า ผู้ถูกร้อง จํานวน ๖ คน ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่เข้าลักษณะ
ต้องห้ามตามบทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕
วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ ภายหลัง จากมี สมาชิกภาพของสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ต่างกรณีกัน ดังนี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๔

(๑) นายสมเกีย รติ ฉัน ทวานิช ผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ได้ซื้อหุ้น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เมื่ อ วั น ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ จํา นวน ๒๐,๐๐๐ หุ้น วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ จํ า นวน
๒๐,๐๐๐ หุ้น และวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามรายการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เอเชี ย พลั ส จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ส่ ง ให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ร้ อ งที่ ๑๙
เอกสารท้ายบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงของผู้ร้องที่ ๑๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
(๒) นายเกื้ อกูล ด่า นชัย วิจิ ต ร ผู้ ถูก ร้องที่ ๓๐ ดํา รงตํ าแหน่ง สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนางนลินี ด่านชัยวิจิตร คู่สมรส ได้มาซึ่ง
หุ้นของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑
จํานวน ๑,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามบันทึกถ้อยคํายืน ยันข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องลงวันที่ ๑๐ กัน ยายน
๒๕๕๓ และหนังสือแจ้งรายละเอียดวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่แนบท้ายบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกร้อง
(๓) นางมลิ วัลย์ ธัญ ญสกุ ลกิ จ ผู้ถู กร้ องที่ ๓๓ ดํ ารงตํ าแหน่ง สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท 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
และวัน ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๕๑ จํา นวน ๑,๐๐๐ หุ้ น ได้ม าซึ่ง หุ้น ของบริษัท ปตท. สํา รวจและ
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 และได้มา
ซึ่งหุ้นของบริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุ้น
ปรากฏตามรายการซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารท้ายคําชี้แจงของผู้ถูกร้องที่ ๓๓ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการ
ไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลข ๓ หมายเลข ๕ และหมายเลข ๙ ตามลําดับ
(๔) นายบุ ญ จง วงศ์ ไ ตรรั ต น์ ผู้ ถูก ร้ อ งที่ ๔๐ ดํ า รงตํา แหน่ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งนางกาญจนา วงศ์ไตรรัตน์ คู่สมรสได้มา
ซึ่งหุ้นของบริษัท 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 ปรากฏตามหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ยื่นต่อประธานอนุกรรมการ
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ไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๐.๒/๒๔๘ ลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๒)
(๕) ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช ผู้ถูกร้องที่ ๔๒ ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ยื่นต่อ
ประธานคณะกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้าที่ ๔
(๖) หม่ อ มราชวงศ์ กิ ติ วั ฒ นา (ไชยั น ต์ ) ปกมนตรี ผู้ ถู ก ร้ อ งที่ ๔๔ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๐ ได้ ม าซึ่ ง หุ้ น ของบริ ษั ท
ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุ้น ปรากฏตามบันทึก
ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงที่ยื่นต่อศาลลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ หน้า ๑๕
พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า การได้มาซึ่งหุ้นของผู้ถูกร้องทั้ง ๖ คน เป็นการได้มาซึ่งหุ้นบริษัทในนาม
ของตนเองหรือคู่สมรสภายหลังจากที่ได้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แม้จะเป็นการได้มา
ซึ่งหุ้นจากการซื้อในตลาดหลักทรัพ ย์ และเป็นการลงทุนในระยะสั้น เพื่อเก็งกําไรตามภาวะการขึ้นลง
ของหุ้น ในตลาดหลักทรัพ ย์ก็ต าม การกระทําดังกล่าวจึงเป็น การกระทําอัน ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕
ด้ว ยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องที่ ๑๙ ที่ ๓๐ ที่ ๓๓
ที่ ๔๐ ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ สิ้นสุด ลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๖ (๖) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

